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. h . . Tlrldreaıa 

ngı iZ arıcıye nazırı em•tret 

ve genel kurmay lon==~Ulen 
başkanı Ankarada ·8:,k~!';;;;:~arşı-
Mulıterem misal irlerimiz :::::.~~:~ .. 3 ::..~~~ .. 

buaün Ankarada bügük :=:-=~.n:bf: D hulld bir muadele tetkll ettili fitrin-

m eras ı•m 'e kar.:.ılanı,,orlar d=~~1ıula toplanmlf olan Alınan 
ı ~ y ~ ordusu mtınuı"b samanda 701& çık-

mak ü.ıere harekete hazır bulunmak-

Dün tayyare ile Adanaya muvasalat eden B. Eden ve general John 
Dilre büyük tezahürat yapıldı. 8. Eden ihtiram kıt'asını 

türkçe " Merhaba asker ~' hitabile selamladı 

Ankarada pek çok 
ecnebi gazeteci 

toplandı 
-

Misafirlerimiz şerefine 
ziyafetler verilecek 
Adana, 25 (AA.) - Türkiye 

bükeimetini reımen ziyaret etmek 
Üzere İngiltere Hariciye Nazın Ek
aelanı Anthony Eden ile imparator-
1~k Genel Kurmay Baıkanı General 
Sir John om. refakatlerindeki ze
~~t ile birlikte,~ ati 17.45 to 
W tayyaN S. Mamdaiıa ~,. 
mmraııalat etmitlerdlr. 

Misafirlerimiz, tayyare meyda
<Dnamı 3 inei a)'fada) 

Solyada 
sırası 

laallyet 

FJne•·- u... .. Gemral Jolm DiD 

\litt-~iITnumer8ni n .. iiiü.hf öf Biiıl 
l mümessilleri Ankarada j 

Yazan : Falih Rıfkı Atag 

tadır. Bu ordunun Bulgaıiltan tıze. 
rinden Jilrilyüfe geçmeat iÇin, ukert 
baJamdan, bir ip.ret klfidlr. Bu hu
susta bütün teferrüata vanncıya ka
dar heroer dttşünülmüt ve hazırlık -
ıar o derece ileri götllrülm{lftür ki a
nmı tekemmW haddine varml§ aa -

(l>eftmı '1 ncl sayfada) 

/ngilterenin 
Uzakşark ve 

Balkanlar 
siyaseti 

Taymiı, B. Çörçil'in büyük 
elçimizle yaptığı mülakat 
hakkında tafıili.t veriyor 

lclan ltled telefon t 2020J 

Akdoabcle faaliyette bulanan bir lnsiliz harb pmiai 

Akdeniz de 
ıaaııret 

lngiliz filosu tekrar ltalyan 
sahillerine yaklaştl 

Filoya karşı yapılan 
hava akınları 
neticesiz kaldı 

il AL YANLARI . 
TAZYiK EDEN 

KISKAÇ 
Eritre, Somali 

ve Habeşistanda 
lngiİiz harekab 

Kahire 21 <A.A.> - 1nsilis um .. 
mı karar&lhınm teblili: 

Lond--. 2S (A.A.) - Royter Bri1kede. ıaı•aıaıwmu., ~.CUb._ 
ajanlUllD Akdeniz filosu nezdindeki cenubunda Uerl barekeUerıne devam 
buauıi muhabirinden: etmelcted.lr. Burada, 2S Şubat tal'i _ 

Akdeniz sualannda hareket ıer- binde ~ilan hareklt. eanuında 400 
beatliğimizi her zamandan ziyade esir alınml§ ve 3 top iltinam olwı 
muhafaza etmekteyiz. lngiliz donan- muştur. 
maaının bazı cüzütamlan TTahluı İtalyan Somalislnde, Cuba umaıı. 

(Devamı 3 üıuıi sayfada) (DeYallll 3 üncü u1fada) 

Kazanç vergiSindo 
tadiller yapllması 

teklif olUnacak 
' 

Büyük Millet Meclisine tevdi olunacak yeni 
kanun projeleri hazırlanıyor 

Yeni Ziraat Nazırı 
şimali Bulgaristanda 

bir nutuk söyledi 

Ankara. 26 (Huauıi) - Hu 
Mbahki Uluı gazetesinde F alib 
Rıfkı Atay lngiliz Hariciye Nazı
nnın ve Genel Kurmay Baık:anı
nın Ankarayı ziyaretleri münaıe
betile fU makaleyi yazmııbr: 

ve nıa'uliyet makamlanndan ikl
ıini inal etmektedirler. O iınpa
rato~luk ki aon 8-1 O ay içinde 
belki de tarihinin en çetin ve te
refli imtihanlarından birini ver• 
miıtir. Doıt düıman, Jngi)iz mü
cadele ve hürriyet iredesine her
ka hayYan kalmıftır. Biri harbiye 
ve hariciye nezaretlerinde bulun-

Ankara, 25 (Hususll - icra Ve - betlerine muayyen zamlar ıerası iÇıin 
killeri Heyetinin tesbit. eyledili eau- htikftınetin Bilyil.t Millet Meclialne 
lar dahilinde Maliye Veklletı 1941 tevdi edeceli kanun projeleri de ha
bilt.çe projesi tlzerlnde hamlıtlannı mlanmat.tadır. Bu arada kuanç ftl 

Tevfik Riittü Ana tamamlamak Oleredir. Bnelce bU- Sili kan~uncf:a bul tadiller yapıl 
. . . muı teklif olunacaktır. Bu vergı Dia-

«Bu ıerıinlilr Jevre•inJe hü
kumet vatan haclacllarunn 
müdalaıuı için lan türlü 

tedbirini almıftır» 

İngiliz Hariciye Nazırı muhte
Tem Möıyö Eden, Genel Kurmay 
Beıkanı General Sir Con Dili ile 
beraber dün öğıle üıtil tayyare 

Londra 25 <A.A.) - Re.ute~: dlrdılım gibi fevkallde ahvalin fatil- beUertnde fapılmuı menuubahl am 
Gazeteler, başvekil Çörçil in dfin u.m ettirdiği fevkallde muraflan ıar memur maaşlannı ıümuı 

yabancı diplomatlarla yaptılı görU... tarıılamak makBadile bazı vergi n.ıa. veaıne almamaktadır çerçe -
meleri tebarüz ettirmektedir. • 

ile Adana aerodromuna inmışler- mak, diğeri, milli müdafaa kuv• 
- d" vetlerinin haz 1 k h b f t! 

Sofya 25 (A.A.) - Yeni ziraat na - ar. • . . ır 1 
"e ar aau-

Eırı Kuşet, §lmall Bulgari.Standa bir Bu sabah Ankauıy:ı ge~m_ış o- yetlen~ batl!ca idare edenlrr~n 
nutuk soyı· k Bul h"k·'met· _ lacaklardır. Devlet merkezınm ve olmak m'banle, muhterem ntıa&• 

ıyere gar " " ı C .. mh • h .. ku . . ik" . fi 1 -r· 
nin vazife.sin.in BulgarUitanı Avrupa u ~nyet u. ~e~ıı;un .. ~.azız .r .erimiz, İmparatorluk milletle-
harbi harıelnde tutmak olduğunu be- ve. mmntiaz mı~.fi.nnı ".~~ide~ nnın nıinnetini kazanan aayıb Ji-
yan etm·.. d 

1 
ti Jti· aelamlerız. Her akısı de buyuk hır derler arasındadır 

ı., ve em§ r . . 1 v b 1 t•h· • 
Bu gerginlik devresinde bükftınet ımparator UK\lR aı ıca sa a ayet (Devamı '1 nci sa1fada) 

(DeftlDI '1 nci sayfada> 

Frusada 
vaziyet 

Beyazıd meydanı nasıl 
tanzim edilecek? 

devletin ve vatan hududlarının mil - \.. ............................. ·-·-.... - ....... _.. 
1 ......... --.... -·-"··········~ 

(Devamı '1 nci sa1fada) 

Sevdiği genci bıçaklıyan 
kadın mahkom oldu 

~avtaı:~n tken~b ettiiti mbabr~l Marmara sinemasının önündeki ahşab binalar 
.-e en ı açırma eıe uıu 

naııl meydana çıkarıldı? kaldırılarak buraya bir postahane yapılacak, r 

General diyor ki 
Almanya 

ne yapacak? 
Yazan: H. Emir Erkilet 

Londra, 25 (A.A.) _ Vichyden E eyazıd camii etrafındaki dükkanlar yıkılıyor, 
'-hnan haberlere göre maretal Pe- bir de Şark usulü kahve İne• olunacak 
tein bet kiplik bir kabine kunnut- Y-

V Cll'Ull yoiunu ona yedirmif, lrendi.ine at araba almlf, 
lalıin Jelilranlı paralar aayunu çelrince ort:ııan yolr olma. 

KaJın, mahlremede dün bunları anlattı 
U mumi askeri vaziyeti göz

den geçirmenin lüzumlu 
olduiu zamanlardayız. Bir Al- Naciye Şengül adında bir kadı- bundan Üç ay evvel Ali, aebebıiz o-

tur: 
(Devama 7 inci aayfacla) 

Japon Hariciye 
Nazınnın 

sulh tavassutu man orduıunun Romanyada her- nın evvelki aktam geç vakit Un- larak bir kav~a çıkardı ve beni 
gün yeniden büyümekte ve gada kıskançlık yüzünden bir müd- terkedip gitti. Evvelki akf&lll ona 
kuvvetlenmckte olduğu ha- dettenberi beraber yaşadıkları Ali Ungada bakkal lvanın dükk&nın- lngilis hariciye milteffnfl, 
her veriliyor. Her türlü tek- isminde birt ~ımci bıçakla yaraladı- da teaadüf ettim. Bütün paralanmı Japon harici- ncuınnınt;,. 
zihlere rağmen Alman ordusu- ğını yazmıı '"'• yedikten ıonra beni bet para.sız ıo- .,-
nun Bulgar ropraklanndan geç- Naciye Sengül. dün hakkınd.tki kak ortaaında barakmaıının doiru oaaut telrlilinJe bulanduia-
ıneaini kolaylaştıran hazırlıkhra tahkikat evr.ı.kile birlikte müddeiu- olmıyacağıru ve bana geçinecek ka- nu dün Avam Kamarannda 
d
8

evam edildiği de bildiriliyor. mumiliğe teslim edilmi,, oradan da dar bir para vermesini söyledim. teyid etti 
u aebeble yakın bir atide, Al· Sultanahmed üçüncü sulh ceza hi- Benim bu ricalarıma karıı Ali, r.lini 

ınanlann Bulgaristandan g,.çe- kimliğine ısevkolunmuştur. Londra, 2; (A.A.) - lngiltcıe 
je~ ~mali Yunaniıtana yüıüme- Suçlu kadın vak'ayı şu suretle an- hariciye müsteşan 8. Butler, bugün 

· ennı be1clemek doğru olur. latmıştır: · • • Avam Kamaruında B. MatauoJra-
.h ~uıranhlarl" lngilizlerin bu «- Arabacı ~iy~ llt.r je~e ... ~"'- nın B. Edene göndermiş olduğu no-k ~ali dikkate almamış ve mu- vel tanıdım. o zaır81lclanl>e.p_~~- Bil sabah gelen haberler ta hakkında aşağıdaki bey:anatta 
~ 1 tedbirleri teemmül etme- lenmek kararile bı.t mü~ıMmız bulunmuıtur: 

IDif olmaları kabil değildir. devam ediyordu. tenQiaıı1e a~ a- · 3 ÜRCÜ sayfadadır - Japon hariciye nazın B. Mat-
\.... CDevaDll 7 nei ..,-fada) raba aalln aldım. Onu 1lı ııahih! e auoka, hariciye nazın B. Edene gön-

..ı tim. Bütün bu iyilikle~_r " (Dnaml 1 lad IQ!ada) .... . 
~ meydaama bir bak11 
<YU111 t tıncfi aayfanuı 2 ve a üncü aüt~ 



• 

2 Sayfa SON POSTA 

Hergün 
Harb içind-;:sefahet, 
Sulh içinde sefalet 

"'----- Mnhi«ln Btrseıı 
'RI ransanın geçirdiğı k.ıı çak 
~ acı oldu. Henüz kıt geçmjı 

ohnamakla beraber, tiddeti k.aybol
llUlflur; fakat, sefaletin henüz sonu 
gelmit deiildir. Yiyecek kıt, kömür 
kıt, odun az. odun kömürü az, ma
zot yok, benzın yok, hüliaa, Fransa, 
son üç ayda, yoksulluğun bütün a
cılarını tattı. Şiddeti bir kıt esna
sında, hastanelerin bile gijnde an
cak dört saat ıaıblabildiğini söyler
sek Fransanın neler çebnit olduğu
nu anlamak kolay olu1'. 

Resimli Makale ı • Mucize detil, bilgi ve irade kuvveti .• Sözün kısası 
-·-

Ettin esiri radyo bizi, 
Hey zamane, heyi 

it Drem T&."11 __ ,_ 

V akit öilen.. ltinden 
kutluk yemegını z:ıhir 

çoluk çocukla birlikte yemek üze 
hakikatte ise barb başlıyalıdıanb 
merak aardığı rady09Wlu dinlem 
İçin evine gelen Bay Ahmed aof 
Din ba§IDda sabırsızlanıyor. 

Saat bire on iki var. Bire on bir. 
Bire on .. Derken, spikerin sesi: cıSa 
yın dinleyiciler! Şimd.I size 
haberlerini veriyorum!> 

Ehemmiyeti ikinci, üçüncü 
cede bir iki iç havadisten sonr 
Bay Ahm.~d, ('( harman ıı olmuı bi 
esrar tiryak.isi halile kulak kesiliyor: 

Galiba, bir milletin günahlardan 
temizlenmesi ve kendiaini yeniden 
bulmaaı için ba71e- fellk.dne uğra
ması tarihin zaruri 'laidelerinclen 
biridir. Çünkü1 J!'........, Fransızlık 
bakımından ÇO~ 9üntJı İşJemit bİT 
memlekettir. Busüa o aünahlarının 
cezasını çekiyor. Bek'lemedilımiz bir muvaffakiyet az evvel güç gönlüğüınüa bir zafer, Hesaba, muhakemeye, bilgiye dayanan maddi i§lerde mucize bahis 

ele geçmesinin imklnsızlığına kani olmakla beraber gene yolunda sebat mevzun olmaz Bir muvaffakıyet bir zafer elde edWnrse, bir hedefe u.. 

Bu esnada sofra batından hiç kinıs 
kırnıJdamaia~ .. etmeie. battl hız 
nefes almağa izinli değil. Mekte 
yetişmek için acele eden çocuk, 
caktaki tencerenin akibetinden en 
dişe duyan evin bayanı birbirlerin 
pandomina oynar gibi itmar ediyor 
lar. 

918 den 939 tarihine kadar, 
Fransa, yirmi bir senelik bir sulh 
ve ayni zamanda .efahet devri ya
şadı. Bu devir eanasında F ranaa lüç 
yarını düıünmedi. Önce İstedi ki 
Almanya, harb tazminatı öd,.sin ve 
Fransa aarfetsin. Bunun mtimkün 
olmadı~ını ımladı~ı zaman da, ha
yatını Jngilterenin hayatına uydu
rup öylece ya'}amak istedi. 933 <len 
itibaren artık yeni bir harbin yak
laşmakta olduğunu herkes gördiiğü 
ve F ranaa bildiği halde ona hazır
lanmak için ne maddi, ne de bil
hassa manevi hazırlığı yapmadı. Al
manya, «terıyağı yerine top lıı de
diği bir zamanda, Fransada herkes 
ekmeğinin üstüne ikinci bir kat te
reyağı daha sürüp Almanyaya karşı 
gülüyordu. Almanya «altın demek 
İş demektir» dü,.turunu ottı.ya ata
rak bütün iş kudretlerioi haıekete 
getirirken Fransa, cchaftada kırk sa
at mi çalışa}"ım, otuz dokuz buçuk 
muh diye .düşünüyor ve mütema
diyen grevler yapıyordu. Almanya, 
günün birindr- benzinsiz kalmamak, 
yiyeceğini kabil olduğu kadar fazla 
nisbett evvela Alman toprağından 
çıkarmak için laboratuarda, fnbrika
da ve tarlada mütemadiyen çalısır
ken, Fransa, lıcr ihtiyacını deniz a
şın memleketlerden ya siyaset, ya
hud llltın kuvvetine dayanarak te
darı'kte devam etti. 

ettiğimiz bir hedef tahakkuk ed'nce bazan onu elde emek tç.in sarfemif la§mak kıtıbll ~hırsa onun tek ~Ul bilgi ile irade kuvvetinden ibarettir. 
oldutumuz emeği tamame unuttuğumuz olur. Mucizeyi tahakkuk ettiren onun varlığı, ettirmiyen yokluğudur. -·····················································--·····-···-········-··---··---··-------·····-····---········· ..... -....................... -.......................................... . Bay Ahmed, elind~ dimdik tut 

tuğu ve bir türlU tabağının kenarın 
bırak.amadıiı çatalile, bir orkestra 
nın idaresine hazırlanan sert ve ti HagrJanlar 

aleminde ı ISYAT Söz Arasında tiz bir maestroyu hatırlatıyor ••• 
Spiler, şqİrme, lüzumsuz, mana 

ııız haberler sıralıyor: 

•aymunlar 
ve zekaları Teni eserler 

1 Fransada ölen 
• 

zengın 

- Daily Çat gazetesinin diplo 
matik muharriri yazıyor.. Amerik 
&yanında Mister Mohodi tuzsuz şı:.1 
gam yemeği lıakkmda tüyle demi§•• 
MonaJco prensliği hariciy... nazırının 
gazetecilere vaü beyanatında har 
çabuk btimezse Monako devletini 

YAZAN: 
Lolıdra. hayvanat bahçesi 

müdürlerinden 

s. o. Smith 
lsmail Habibin "Edebiyat tarihi,, - Agah Sırrı 
Levendin " Eserler ve şahsiyetler " i - Nec
mettin Halilin " Divan şairleri antolojisi,, 

dil~nciler 
Son zamanlarda dilenciJiiüı çok iflas edeceği ifade olunmuş .•• 

para getiren bu meslek. olduiu her Ark.asından harb haberleri: 
tarafta tealim &o - Arnavudlukta lşkombi neh • 
dilmit bulunmak rinin - Bay Ahm4!d bu ismi ltkem 
tadır. Türkiye - be şeklinde daha münasebetli ve 
de son aylar daha munis huld:.ığu için öyle anlı• 
içinde arka ar - yor - sağ sahıJindc Tinyatyata ka<Ja• 

Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Bugün Fıan!lız gazeteleri, bütün 
bu gafletin mesuliyefini Yahudiler
le farmasonlara, bilhassa sonradan 
olma Fransızlara yüklemeğe ve 
Fransızları temize çıkarmaya çalış
makla meşguldür. Y 4hudilerle far
masonların F ransadaki solculuk c&o 
reyanında mühim bir rol oynadık
ları ve bu esnada, Hitlere olan liu
aumet dolayıaile hazırlanmamıı 
Fransayı harbe tahrik ve tetvik et
mis oldukları inkAr edilemez. Fakat, 
bunlar, nihayet bütÜ!ı Fransanın 
yüzde on betini teıkil edebilecek 
bir zümreyi temsil ederler. Bunlar, 
Fransayı bir taraftan tembelliğe ve 
ccaz çalışıp r.;ok kazanma•) mücade
lesine, diğer taraft:ın da Hitler ale-y
hine harb açmaya teşvik ederken 
ötekiler ne yapıyorlardı} Doğrusu
nu söylemek lazım gelirse harbden 
evvel onlar da nyni feyi yaptılar; 
belki de nisbct itibari!" o kadar ge
niş değil, fakat mahiyet itibarile ay-

Dünyada.ki bütün mayınunlan iki 
büyük grupa ayırabiliriz. 1 - Eski 
dünya maymunlsrı, 2 - Yen: dün
ya maymunları. Hindistan, Afrika 
ve Malaya kıt'alarf ~ibi eski diin -
yadaki maymunların yeni dünyada
ki eşlerinden kolaylıkla ayırd edile
bilen bariz vasıfları vardır. Birçok
larının avurdlan epeyce geniştir. 
Adeta içerilerinde ceb vardır sanır-

Mekteblerimiz için edebiyat ta -
rihleri yazanlar, bilgilerinin çoklu -
ğundan olacak, kütübhane kurdu 
gibi atındırdıkları eski, yeni bütün 
edebi .kaynaklardan neler toplayıp 
not etmitlerae bunların hepsini ki -
tablarının içine .karıttırma.ktan ken
dilerini alamıyorlar. Bu yüzdendir 
ki liselerimizde okunan edebiyat ta
rihlerinin cümlesi okka çeken ve ta
lebenin beynine inen bir bilgi topu
zudur. Bu sözümle bu <'Brelerin kıy
metini inkar ediyor delilim. Ancak 
daha derli topla ve cildleri göz yıl -
dırmıyan ve daha sistemli bir usulle 
tertib edilmi' ve her bahııin aonun
da küçük hülaaalan havi olan Jci
tal:tlar, tedris noktasından elbette 

daha elveriılidir. Fazlasını muallim
ler verebilir ve ,imdild kocaman 
cildlerin hatti. daha mufauallan da 
onlara bu hususta aynca yardımcı 
olabilir. 

Bu hafta bu bahse temaa editime 
baflıca sebeb, lsmail Habibin bu se
ne üçüncü tadilini ve tab'ını yaptığı 
<c Y ni edebt yeniliğimin kitabının 
mütemadi değiıikliğidir. l..Uelerimi
zin son 91ruflannda okuttuiwnuz bu 
eserin ilk tab'ı vaktile iki büyülJ. dld 
üstüne yazılmıttı. Yapılan tecrube
lerle senelerce edilen itirazlar üstüaınız. Bu cins maymunlar, ellerine ne müellifi hunu ikinci tab'ındn tek 

geçirebildikleri cevizleri çarçabuk cilde indirm:şti. Çünkü, e-skisi, him
ve ambar ~bi büyük avurdlanna meti var olsun, daha ziyade büyük
tıkabasa doldurduktan sonra, der-

ni şey. hal kaçar, ve seçt'ği ve Limsenin ken lerin istifadesini temin ediyordu. Bu * dilerini raha•sız edemiyeceği bir defa ise bizzat yeni tecrübelerinin 
neticesini mi hesabladı nedir, (bel-Ağustos böceğı ile kı-nncanın hi- lı:öşeye gider, orada. kemali Afiyetle ki herkesi memnun ve müstefid et· 

Jtayesi malumdur. Fransa, Cih&n canları istediği vakit, bu c•vizleri çı- mek için olacak) bu eseri uçuncü 
Harbinden sonra, bir Ağustos gece- tır çıtır kırarak keyif!• yerler. Bu tab'ında tekrar iki muhteşem cild 
sinin tatlı rehaveti içinde, Ağcstoa maymunlann burun delikleri birbir-
böceği gibi, bir agızdan mütema- Jerine pek va kındır. Tıpkı hizimkiler ~~!n:d~~r:a~: ~:~hı~ ~~~:~!~i J::ıozi= 
diyen "arkı söyledi, dansetti, ıç' ti; 'b' K ki · t" ı·· t '" f'" 

gı ı.. uyru arı ıse ur u ur u u - loii olarak. Faknt cıYeni edebi ye -
hatta hu hal, harb başladıktan son- zunlukta olmakla bera1,,..r, diğer niliğimiz)) in hakikaten yeniliği yal-
ra da devam etti. ~!iç olmazsa bir 

1 
maymunlarda oldugu gibi c tutabil- nız bununla ela kAlmıyor. Evvelki 

kısım matbuat, en yuksek perdeden k k k hassu ın.ı al'k 1 d d h h J h 
ı. 1 d h ·ı me , avra'lrn ı ., m ı ci dler e e • i şa siyet er. er ne -ıı;ol nuduyorAalr, a ıı 1 

k k~1T!hunlalr a- değildirler. Yani bu ın1') munlar, vdien e~erlerinin tetkiki ile mür..er -
tı ma an ıanyayı ml\g u o muş . . d 1 k 
gösteriyorlardı. Zafer 0 kadar mu- kuyruklarını el v~ a~akl.ırı gıbı kul- red makaleler tarzın l yazı mı" en, 
hakkaktı ki, hatta harbetmeğe bile lanamazla~. Yem dunya maymun - hu sefer bu ucı:.ıl t<>mamile bırakı -
lüzum kalmıya~aktı. Bunun için, farına gelınce, bunların avurdlan laralc, "'iir. roman, tiyatro. tenkid 
Pariı, kendisini eğl ndiren bütiin genif değildir. Burun d f"likl ... İııin a- vesaire gibi ~uhtelif nevilt'r ~ızun 
eğlence vasıtRlarını hareketi! getirdi rasında epeyce mesafe vardır. u -ı bahisler hali11e konulmucıtur. Öyle 
ve bunlardan ekipler yaparak cep- (l>eTanu 6 ncı sayfacla) ki, meseli, Namık Kemalin roman
helere yolladı. PariP, bütün hayatile, 

Jarım litabın batka tarafında, §ÜT - kaya zengin di - bası Yunanlılann eline geçmiş ve 
leriai bqka tarafında. makale, ten- lenciler meyda- 3 7 ,000 esir alııımış .• Bunlar mey• 
kid, tarih yazılarını da gene ayrı ta- na çıkanldı ve nında 400 Ü general olmak üzer 
raflannda aramak mecburiyetı ha- ç 1 k a r 1 ) m ak 100-0 ıühay varmıt-. Eritrede 1-la 
sıl olmaktadır. Halbuki bundan ev- tadır. Son defa bes kıt'aları Salamalaykumu zapt<-t• 
velki tabılardaki usul aynen mu - Franaadan alı - mişler, Alaykumsalam'a doğru j)er-
hafaza edilerek, meaeli Edebiyatı nan bir habere liyorlarmış .. 
Cedideye gelindiği zaman ilk ed~ nazaran, Villeneuv&oaur-Lot ıehrin- 1 
bi Tanzimat devrinden o ana kadar de zabıta ihtiy' ar bir dilenci tevlDf Libyada ngiliz ordusu, kaça 

h ''f 1 düşmanın arkasından yetişebilmelC mu teü nevi erin edeb: §8hsiyetleri ederek i.kametgihında taharrlyat 
sırıuile bir cedvel ve bir hülaaa ıek- yapmıfbr. Bu tahaniyat netice•inde için bir günde 400 kilometre ilerl 
linde pekala göıterilmif olurdu. Me- 15 ,000 İngiliz albm. ve birçok pa- miş.. Singapurda veni hadiseleri 
MI& c:IQrelim ki Şinui'nin «Şair .,, _ nJu meydana pkbjından maada, cereyanı beklenıyormuıf .. Siyam ile 
lenmesi» nden itibaren Edebiyatı o<Iasının bodrumunu bir bakkal Japonya anlaşıyorlarmıı .•• 
Cedideye kadar gelen devir zarfın- dükkanı haline koyduiu hayretle Bay Ahmed, ayı kaval dinler gi 
da manzum ve mansur ne kadar pi- görülmü§tür. Bu aıralarda Fransada dinliyor. Çocukluğunda, tabailin" 
yes yazmıı olanlar varsa hepa. bu bulunmıyan şeker, kahve ve zahi - mızraklı ihnihal ile karabaş tt"c j.. 
cedvelin içinde gösterilir ve bu su- relerin buralarda fazla miktarda dinden ileriye götürmemi, olduğu 
retle evvelce edebi ıahsiyetleri te - mevcud olduiu meydana çıkarıl- dan spikerin ıayıp döktüğü hla isirn
ker teker ele alarak verilmiş olan mııtır. ler kendisine hiç bir ~y ifade et -
malGmabn bir kısmı yeniden hatır- Bir diğer vak'a: Franaada Tar - miyor. Hoıl Oniversite tahsili gö 
latıhr, bütün nevilerin J • • panora - bes tefırinde dil~cinin biri bir bak- müş. doktora yapmış olaa ne ola • 
ması ortaya konurdu. R;, .. ,,. hir taa- kal dükkanından bir paket tereyağı cak? Tinyatyata tehrini, Salama • 
nifin talebe için ne kadar faydalı o- apmup. laykum kasabasını hangi alim bu • 
lacağı.nı ise uzun boyla izaha lüzum Bir hafta hapse mahkl\m olan di- güne kadar duymuştur) 
görmüyorum. Tabii bu c~dveOerin )enci, hapisten çıktıktan birkaç gün Bununla beraber Bay Ahmed 
sonunda muhtelif temayüllerin her sonra bodrumunda iilü olarak bu - radyonun tiryakiııi olmu~tur. Bir 
hangi edebi bir nevide birbirinden lunmupur. Dilenci bir kasada gün, kazara neşriyatı kaçıracak ol -
farklı neler yaptıkhrını da hülasaya 400,000 altın Fransız frangı ve kül- sa hastalanır. Onun gayesi anla • 
aynca imk&n vardı. Talebe namına liyetli mücevherat bıra.kmıfhr. mak değil, dinlemektir. 
bu kolay)ıldard!ln vazgeçtik, müel- * Yalnız bir kelime zihnind~ yer et-
lif, itin daha ağırına gitmekle etıki .., tutul 150 miş .. Onu da komtusu Ebülhayr E-
hayratın ü8tünc bir kubbe illve et- Bogmacaya an fendiden aordu: 

mit oluyor. O derece.de lti Sadullah ÇOCUk tayyarelerle 4000 _ Efendi! Bugün radyoda Si " 
ve Fuad Pat~lann hıle uzun uzun yam diye bir )Bf geçti. Siyam ne de-
n.esi.rlerin?en bahsetm~ği. b~. yeni metre irtifaa çdcarlldılar mek ola) 
cıldınde ihmal etmemıştır. Kıtabın 
bu defaki tab' ındaki bilgi çokluğu Cenubi Amerikada Silide San - - Oruç. 
1 adar karıııklıiı da hundan hl"kle- tiago de Chilide 150 kadar çocuk. - Oruç mu) 
nen faydayı çoğıı?t:.ı~k yerde bili-' boğmacaya tu - ~- - Evet. 
kis azaltıuış oluyor. Bu ihtimal bu t u 1mulf1 ar - ~ı - - Hal Anledım .. Dünyada aç-
aebebdendir lci aynı sınıf talebt-le· i dır. Doktorlar, "'•• lık var diyorlar ya) Orıdan ötüril 
yeni taH'ı aldıktan ~~nra, eskisini~- çocu~lara avi? .-~.-L olacak! 
rıyorlar ve derslerını oradan takıb terapı !c.davısı- ~ Bay Ahmed kelimenin izahını da 
etmeği ve hazırlamağı daha pratik nin tatbı~ını t~v buldu, memnundur. Akşama ye 
buluyorlar. Demek ki, eskisindeki siye etmışlerd~r. buçuk ne!lriyatı111 dinlemeğe hazır .. 
topluluk, her cihetle yenisindeki Yani tayyare~ l k-...... d . • !anıyor. Engel olmak istivenin va1 
kubbe üıtüne kubbeye tercih olun- gezmek ve Y seme .te ~:Vıaı·k• haline! 
maktadır. SüJeyman Nazif merhum: Bu 150 çocuk tayyarel~r ıle yu:sd - ~ ı;; / ,,,,,..-
<Edebiyat diye bir ilim tanımıyo - lere çıkarılmı-, ve hır saat a .ar L . C.,kl!~IH • L _Jalu 
rumln der dururdu. Sağ olaydı bu havada gezinti yaptıktan. •o~ra ~ ---------------·• 
ehramın önünde muhakkak hayretin bulmuş bir halde koraya ınmııl~rd~. 
den apışıp kalacaktır. Eserin ikinci Bu 150 çocukta boğmacadan hıç hır 

(Devamı 6 ncı sayfada) eser kalmamıştır. 
Ankara sıhhat mDdOrU 

cepheye gitmış bulunuyordu. Hiç 
kimse, Almanyanın harekete getire
ceği zırhlı tank lan, yahud F ranaa
nın ba,ına Ebabil ku,Jarı .gibi mer
mi yağdıracak tayyareleri dütünmü
)'ordu. F ranaanın tayyare9İz oldu
ğundan bile pek az kimsenin haberi 
vardı. 

IS TER 1 NAN, i STER iNANMAt 

Ankara 25 (Bu.sual> - Ankara Sıb
hat Miidtirtl Dr. Şuayıb Banm'ın 
nıfı ikincil.ğe ve maaşı 80 1 raya ç 
tarılmıftır. 

itte, bugün büyük bir ~falet i
çinde bulunan Fransa, harbden ev
velki kıymetli senelerde ve hattA 
harb içmde yatadıiı aefahe-t hayatı
nın cezalarını çekiyor. Fransa, bu
gün harbin haricindedir. Hiç olmaz
sa memleketin üçte biri fiilen sulh 
halinde bulunuyor. Fakat, maretal 
hükumeti, ne tftTafa el atsa, orada 
bir bo,luk, bir tedbirsizlik, bir te-1-
killt•ızlık var. Fransa, c il» den g&o 
lenle yaıamaya nlışmış olduğu için 
fena günleri hiç düşünmemiş, fena 
ihtimalleri hiç hesaba katmamıttır. 
Bunun içindir ki bugün yeniden kal
lunabilmek için fevkalAd~ müşkül 
şartlarla pençeleşmeğe mecburdur. 

(l>namı 7 nel sa1fac1a) 

Parfsten muhtelif güçlükleri yenerek çıtıp gelebilenler l"ranaız payi
tahtının ç<* değıştiğıni söylüyorlar. 

Bu değiŞiklık Parıse ayale oa.sar bagmaz göze çarpmaz. 
Bulvar gene bıncahınçtır. 1'ıyatro, .sinema, müıithol müşteri ile taşar, 

gazmoda, kahvede ver bulunmaz. Ma~aza camekanı ~e ezeldenberi oldu
iu tekilde siislüdür. Biraz ipe~ten, blı:az da yünden vazgeçerseniz her11eyi 
bulabilirsıniz. 

Detifme, büyük değişme evvela talr,c;·nin, otobüsün ortadan ailinmıt ol
masında aonra lokantanın fakirlf'~mesinde, daha sonra da yiyecek satan 
dükklnl~rın çeşidlerinl asgari hadde ind rmlş olmalarındadır. 
Herşey bulunmuyor, bulunan da ve ika ile satılıyor, Pari& n büyftk 12-

tırabı yıyecek ve yakacak maddelerin kıt.bğındadır, ve bu bahiste zen -
ginle fakır müsavileı ml.ş gibidir. 

Bununla beraber PariS!n dıp, civar köyleri bu bakımdan daha gen:ş, 
daha rahattır. Paraya kıya.bilmek Şartae oralarda herşey bulmak müm
kilndtlr. Yalnız otobila JOt. ha.saat otomobile benzin vermiyorlar, c var 
köylere nuıı lidilebWr? lleaelen!n halli güçtür. Fakat fazla açıkgöz ol. 
mat p.rtile btıabtlttln imtb.m detndir. işte Size bir misal: 

Bir cenaze otomobilinin toför1l, benzin tak.yidatına tabi olmamasın -

dan i.rtifade ederek civar ktıylerden erzak tedarik etmek iıev~ne diişer, 
yanına bir artadqını aJD", §ehir ci14ına çıkar, bir ba.yli matıara kadar 
gider, bolluk memleketleri dolafll', paraaı da vardır. Ekmek, et._!ağ'. seb
ze, vesaire şeklinde birçok şeyler alarak arabanın içini doldurur. Iştiha 
yedikçe artar derler. O &ırada iki tane domuz yavrusu bularak onları da 
içerJ atar ve dönüş yoluna koyulur. _ 

Giderken oldutu gibi gelirken de yolculuk lrızaaız geçml.ftlr. Berkel 
cenaze geçtiğini sanarak şapkasını çıkararak otomobili aelAmlamaktadır. 
Eh doğrusu bu kıtlıkta otomobilin muhteviyatı pek aelAmlanmıyacat IJeY 
de değil. Yalnız başlııca lrıza, büyük Arıza otomobaln Paris tehrinde en 
kalabalık bir caddeyi geçtiği sırada başgösterir. Bu, btiyülı: Arızadır. Oto
mobain içinde bulunan domuz yavrulamnın tapalı yerde aıtılarak bağır_ 
maya başlamaları ile zuhft.r eder. 

Halk bakar ki cenaze arabasınm iÇinde gar b garib iniltiler gelmek. 
tedlr bir ohinün' dirildığine hükmeder, araba durdurulur, içi açılır, kur-

' 
nazlık da meydana çıkar. 

Bu hadise doğrudur. ötrendiiimiz zaman b.z doğru olduğuna inandık, 
fakat ey, okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN. iSTER iNANMA! 
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26 Şubat 

in ye 1 

verilirken 
• 
Arnavudlukta kış 
harekatı yavaşlattı 
Şimdiye kadar alınan 

ha\yan esirlerinin 
sayısı 20.000 e vardı 

M Atina 26 (A.A.) _ B. B. C.: 
nhdud topçu faaliyeti olmuştur. 

H Ati~a 26 (A.A.) _ B. B. C.: 
h arekatta görülen yavaşlama, fena 

ava şartlarına atfedilmektedir. 
E Atin.a 26 (A.A.) _ B. B. C.: 
d~".~t.? S:.u~. dör~w ltalyan tayyaresi 

şurulmuştur. Dıger üç tayyare de 
0 kadar cdidi surette ha arn uğra -
tılmıştır ki, bunların üslerine döne
medikleri zannedilmektedir. 
A Atina 26 {A.A.) - B. B. C.: 
d rnavudluk harbinin baslangıcın -

anberi alınan ltalyan esirlerinin sa
yısı 20,000 ~ balii( olmu~tur. 

SON POSTA Sayfa 3 

ingil ere Hariciye nazırı 
ve General Dill bu sah b 

An araya e il r 

l~~':f M ~ 1 B~ Hitlerin nutku i gi.iz Harici e 
........ ,.;;;sp~an:.;9:...a ~b-u -ha;;:ıırb_d .... e etra fi n da Nazırı ve Genel 

roı oynayabitnıekten Londrada tefsirler Kurmay Başkanı 
uzak görünüyor Londr~. 25 (A.A.) - Müstııkil Ankarada Fransız a1ansı bildiriyor: 

Londra diplomatik mahfeli . -
Yazan: Selim Ragıp Eme'" d ·· h d erın • " e muşa e e edildiğine göre Hitle- (Baştarııfı 1 inci s:ıyfııdu) 

I
• spanyanın gcçirdi;;i dahili harb rin söylediği nutkun bıt lıcn uıısu- nı~da, hususi trenle Adan ya gd-

esnasında Almuny ve İtalya- runu Almanlar tarafından hazır la- mış olan lngiltereııiıı Ank ra buy .ik 
nın birçok müdnhalelerine şahid o- n~n ilkbahar .taarruzunun teyidi leş- clçis~ Sir Hughe Knatchb:..ııl-Huges
Junmu§tur. Bu müdahaleler, hep, kıl etmektedır. Demokrnsilere ı. e ıen ıle Se}'han valisi, korgencr.ıl 
b 

Versailles muahedesine karşı yapı- Muznff E ··d w F h ugün iktidar mevkiindc bulunan . er -rgu er, tuggeneral a -

10,30 (İ'a Tu."rk- I"ngı"lı"z General Frari'ko ve onun tt'msil et- ilan. mütekmaddi hidickukmdan b..ışka Hit- rı Belen, Seyhan E.mnıvet Miıdurü, 
Hususi

,. tren saat tam ··· d I h" enn nut ·un a i ·ate degwer kısım gene hus • t 1 Ad. 1 tıgı ava e ıne yapılnııştır. Du böy- 1941 . d h"' d ki . usı ren e anaya ge mı~ 

bayr
ak}arile süslenen İstasyona girdi le olduğu halde ispanyanın şimdi da"ır lse~e1.51ln et ucfuınde ece en1ne 

0

.lan .~enci kurmay istihbarat daireb ngı ız er ara ın nn yapı an sı reısı albay Hilmi Orav Hariciye 
--------- u d~vletler:~ kendısinden bekle - vadlerin tutulmadığı ve lngilizleri \:ekaleti Hususi KaJem r\1~c!lir..i z~

Ankarn 26 ( Hu,.
11

si) - l\luhte-j nel kurmay erknnı, Büyük Britanyn dıkler~ bazı hızmetlt"r karşısında ha- bulunduklnrı yerlere kadar giderek kı Polar, kurmay } üı:buşı Cınin D r
rem misafirlerimiz İngiltere hariciye 1 sefareti e~kan~, . do'lt wve müttefik rek~.18.~z durması. bir. mınkö~l~ik te- ı takib· etmeğc kendisinin ınecl.ıur vana ve hariciye memurlarındnn 

z rı Eden ve genel kurmay. bnş- 1 devlet sefırlerı, ışgale ugrıyan mt'ın- zahuru olarak telılkk. olunııbılır. Bu, kaldığı hakkındaki iddiadır. Zeki Sirmen tnrafı'1dan istik hal c-
~:n~ General Dil bu sabah saat leketler mü?'essillcri •.. ga~cteciler vel v.anlıştır. ~akat, siy cı tte hi.ss.in ye- Evvela: Çörçilin 1941 de Al- dilmişlerdir. Tavyare mc:-vd ınınd 
I O, 30 da hususi trenle An karaya kalabalık bır h~ lk. k~tlesı hazır bu- rı olmadıgı ve mılltelcr ı~ın her ~an~arn karııı bir tn'lrnız vap<ıca ~·nı bir askeri kıt" a, ihtirnrn , azife İni if 
muvasalat etmişlerdir. Misafir na - lunmuşlardır. ~ır ıhtıram kıt'ası is-1 Şe} den evvel re<ılıt r .n ve ncıl nıt•n- hıçbır zaman söylemediği hatırlr..tıl- etmi.,tır. 
zır ve general Ankara istasyonunda .t~s.yonda .. mev~ı ~lmış ve mızıka in- foa~in he~ ~eye ü tun geld~~i hııki - maktadır. Cörçil. ekseriva 1 Q42 ve Misafirler. askeri kıt'ayı tef i,;ten 
büyük mera"imle karşılanınışlaıdır. gılız - . Tu.rk mıllıw marşlarını çnlmıs- katı de hır defa d \ha sabıl olmuş 194 ~ muharcb"sınde.ı b"hsetmi tir, onra. otomobı\lı>rl isl 'lsyon harl"-

lstaeyonda M reşal Çakmak, tır. Mısafırler dognı Anknmpalasa bulunmaktadır. Hıtler yakında evvr1 "ı Bulkanl l."- ket etmisler ve orada orgenl'rai Ab-
Hariciye Vekili, hariciye erkanı, ge- gitmi!'!lerdir. Zira: Ya ıyabılm k ve kn,.rını da, sonra da denizclt" fa:ı 1 ivetc. geci- durrahmırn Nafiz tarafından kanu-

doyurmak 'çin 1 panynnın ln"ilte _ leceğini bildirmektedir. Nutuk, Yu- lanmışbrdır. Toplanmı, olan kala-

kdQvn İ zdr.ı reye ihtiyacı vnrd•r. YaraJa .. ını sar _ nanistanda vnpılacak bir miidnh!\le balık bir h-ılk kiıtle i tarafından bü-
1 u mak ve bn nrmav t'lınrlad -;, içti- il~ !'-'f ussoliniye yardım edilıo·c-eği va- yük teıahürnt yapılmı tır. ~ keri 

f I 
• t mai ve siyc1si inkıl" bı tahakkuk et- dını muhakkak hissettirmeği is ihdaf bando lnızıl"z ı God sn ve th .. kingı> aa 1 ya tirmek için de Mihver devletlerine eyliyor. Bu İd: ~ ... ni bir :ey dewildir. mar 1 ile İstiklal mar ını çaldıktan 

\ 

. muhtaçtır. Du ikı hakik!ltİ gc)zönü _ Fakat Mussolmının yf'gıınf' kurtuluş sonra, ekselans Ed •n, b"'raberinde 
(Baştara.fı 1 inci sayfada) . . (Baş'a.Tafı ~- inci ~ııyfada~ de bulundurmıvanlar \ııpan~ an7n fır .. atı olarak n.:.İ<;İn ilkbaharı sabır- Sir John Dili olduğu halde. ihtırıım 

nın ötesindeki harcklit, muvaffaki -ı sahıllerı boyunca rnunnkalatı temıne bugiınkli s~v sNini nnlıyaına?lar. sızlı~la beklec:lı·~ı nnlaı:;ılıyor. Ancak kıt"asını teftis etmiş ve türkç ol -

italyanları azyi < 
ecen kıskaç 

yetle inkişafta devam etmekedır. devam ederken, asıl harb filosu s··t · d"" • 'b" 1 d bu. ltalvava ı:;c-ref verecl'k mahiyet- rak < merhab!.l ask•r hi nbı il• as-

K h
. 25 (AA ) ı;.:. k. Af me k z· Akd ·zd d"' t ·· .. 11 un uııya gı 1 ·ıpanya a bu- te deg··ld" 1 l"tl · Y · d keri selamlamı"t•r. 

a ıre, . . - .,..ar ı . - h r k";. ı enı dek" ork gfulnls~r~n r,ünkü harbin y'lld tıw•ını gorüvoı - .. ·ı ı kır. ıbl·:~n unanıstan a 
rikadaki lıalyan rniistt:mlektlerini are atı esnasın n ı ·a ı e erının 1 d Bu • b bl k 1. . · -' gıw•ı ece teşc rnııe karşı Alma'n Tren. saat 18.~5 d,., halkın id· 

L 
• I u. Ge e e l'!ln l.'e ış>nf'! yazrınn .11 . . h · 

D·· ond,. 2 6 ( A. A.) - B. il. C. ' ıuyik eden k"kaç Erit« ve talyan geç;şin; himayeye mu va f fok olmuı- hamlan• n ka nn ·a • ibi 0 da h i• 10_ m• et mm .•. evecanım tah dk etmdi- det li olkışl a" -. bil yük t '" hüd•ri 
hun Avam Kamıırasında ik.tısadi I Somalisinden geçerek tedricen ka- tur. İtalyan üslerinden hareket eden kım stoklar , ücuda ~f'tirrnişti. Fn _ gııyret. ~tbgı anl s~lmnktn~ır.,. . arasında .\nka~ayn hareket etm"ştir. 
d arb nazın Dalton geçen Hnziran-

1 
panmaktadır. Kahiredeki umumi Alman pike bombardıman tayyare- kat dahili harh 1''J stokları imha et- d Dbog.1udal n • dogmya . ınoırıleC'~k Misafirlerimi't için hnı.ırlannr. 

İngiliz ab~ukası 
Bu· garistana da 

tatbik edi.ecek mi? 

:-ınb~ri Romanyayı\ mahsus olan karargahının dünkü tebliğind~ de leri tardedilmiştir. s:r taarruz esna- t'kt b k ·ıı· ar e 
1 

e ng•lt•·revı dcvırreek olan p:rorrr:ı.m hıç b · 1 1 bl k d h l b 1 d l · 1 en aş a nıı 1 servetın t'snsı sn- d b " 7 ·ı )' 1 A k 25 <H • · i ır emtıanın ngi iz. a u asın a':'l bildirildiği vcç İ c um ar a ngı- sında kuvvetli himaye altında giden yılan birçok fnbrikıı.'an, istth~al mer ak am Alugun 1mı von unan ı~ n ·arn, ususıl - Buyuk Br -geçmediğini bildirmİ§tir. lizler yeniden ilerlemişlerdir. b' f T k f"I · . d w w k I . d h b • anı manvn, talva ve Bulgans- tanya Hnrıcıye Nazırı B Eden'le lm-
Gönderilecek emtianın müohası- İtalyan Somalisind~ Jngiliz impa-

0
1r ngı :z 8 hı b~!nı a~ı;m~~a A.t d ez erı k e ~ra ldlldu. f.vlddların - tanda teşekkül edr~~k üç drv),.t paratorluk genel kurmay başkanı ge-

~n bu memlekette istihlak edilece- rotorluk kuvvetleri Yubu nehrinin atınnaga teş us etmış er ır. - and pe çogu 0 u 3innt'tice rn:lli kovalisyonunu sen•fli bi.. tr,.;ebbüs neraı Dill ve kendılerinl Ada nadan IS-

gıne . dair teminat verilmemiştir. tark sahilindeki Celib ve Mnrgheri- man tavyareleri bu kafileye de. ev- ran ıman son derece azaldı. olarnlt a~et ... m .. ktı>clir. tikb:ı.1 eden ze\'llt yarın saat onda hu.. 
~ır meb'us, Romanyanın vazi - ta limanlarını znptetmi lerdir. velce lllustrıous tayyare gemi'!İne Dahili lıarb esn •ıında t\ikenen susi trenle şehrimııe gelecek ve ~nr-Yetınde bulunan memleketlere de ileri hareketi muvaffakiyetııiz taarruzlarını yap- stoklarını yenilemek. yıkılan fahri - Sovyel yu·· ksek da büyük merasimle karşılnnnc:tktır. 

a;:ni tedbirlerin teşmil edilip edil- Hartum. 
25 

(A.A.) _Dün ha- mış oldukları yerin civarında hü- kalannı hıı.ric.n para yardımı ile Değerli mlsafırlerimizin Ankaıaduki 
nuyeceğini sormuştur. bec verildiği gibi Eritrede Cub _ cum etmişlerdir. B J sefer Almanla- tekrar tesis eylemek zamanı gelip ı · . t f d misnfıretteri devre ıne nid bır prog _ 

• ~alton bumı rnüsbet cevab ver_ Cubun zaptedilmesi üzeıine Kereni ra hedef oJarak ba;ıka bir tayyare çattığı vakit ise dünyanın kendi kn- mec iSi op,an f ram hazırlanmıştır 
nnştir. Maahaza nazır, Roman - müdafaa eden ltalyan kıt'alıırı şi- gemisi vardı. Fakat dücıman, p:ay- buğu içine cekilmr!l:nı· şahid oldu. ZiyAfatler 
YaY_a tatbik ecülen tedbirlerin Bul - maiden yeni bir tehlike ile kare•laş- retlerini donan•nanın diğer cu:zu- Harb başlamıstı. Gelirinin ana kay- Moskova, 25 (A.A.) - D. N. B. Bu prograr\a göre mlsaf rlerım.z 
ga~ı.stana .da tatbik edilip edilmiye- mışlardır. tamları üzerinde teksif etmi~tir. nağını te kil eden ihracatı ise deniz Sovyetler Birliğı yüksek Sovyet ynrın öğleye kadar muhtelif zıynret.-
ceg~n~ _daır .~oruld~ suR~:: cevab ver- Bu hat boyunca ilerlemekte olan Harb ~emileri , süratli ticaret va- ablukası yüzünden fel ce uğradı. meclisi, bu akşam Kremlinde ek\- lerde bulunacaklar ve yarın akşam 
me ıçın muddet ıstemıştir. hür Fransız müfrezesi şimd: Kerene purlarını himav~d,.n başka. muay- Şimdi ayakta durabilmek ve vasa- ı.inci içtima devresinin ilk toplantı- şererıerlne Harıeiye VekılımıZ tara -

·ıng·ı· ız1er on· ık·ı 100 kilometre yaklaşmış bulunmak- Y.en plan mucibince uzun bir ceve- ma imkanını bulab'liyorsa, bun~. in- sını yapmıştır. lçtimad.:ı 13. St: lin fından Ankarapalnsta bır akşam zi_ tadır. Bu istikametten yapılacak lan ~apmuılar ve ne bomb;ı tayya- gilterenin kendi<ıin"' verdiği gıda ve Molotof He hususi localarında yafet,, ve bu ziyafet takiben b"r su-

noktadan Habeş ~C:ld~r tichlend· ı"dhareedkecebe·kmtı"rü.daC!uilbe-rCi uşbi- relcnne, ne de. ftalvan donanmasına maddelerine borçludur. Bundan do- kordiplom11tikte:-ı birçok aza dn ha-ı are verılece>ktir Perşembe ilnu Genel ~· aldırış etr~em~ l:rdir. ltalyan d.o: [ayı General Frnnkodnn, ne d·>ğru- zır bulunmuştur. Kurmay B:ıskanımız t:ı.rnfından ge -
müşterek bir hareket neticesinde n~nması, a.d~tı uzer~. hiç i:endını dan doğruyB. ne bilvasıt Cebelüt _ Maliye hıılk komiseri B. Zvcrev, ne Ankarnpalasta b r ö~le zıynfctı 

v .. d 
1 

zaptedilmiştir. gosHtermbemıştır. tank üzerine bir tazyik icrası bt"k _ geçen 1939 1 q40 sencsı biitçesi ile verilecek ve ayn akşam İngıl z bu_ 
onragına gır i er p ar gemilf'rimiz yollarına de- lı-nemez. önümüzdeki 1941 senesi bütçe pro- yi.ık elçisi Çankayadakı C'lçJık bına -

,

.... ? ariste cüretkarane ~m e,derck, ltalynn filosunu bulma: Hakikat bu merkezde olunca ve jesi hkak~ınıda.gı:ni siznhnt veren.b~r sındn bir nkşam Zıyafetı ve bı:r suare 
Kahıre _6 (A.A.) - B. B. C.: b. h d d 

1 
k f8 lça ışmış. ::ırdır. Bu araştırme bizı ispanyadan şu veya bu tarnf leh ve- ~~t~ soy1 emı~tır .. ovyetler Brdı· tert.ıb edecektir 

M·· fk k I k" uh r ay u u ta yan sahılleri yakınına götürmüş- . . . gının dev et butçesı 1 q40 da 182.6 GUzlde rnlsafırlerımlz Cuma veya 

l~tte ı uvvet erini~ on ı ı '"?. - 1 . tür Bütün t 1 h b" yn aleyhıne herhangı bır kıpırdnn -, milyar ruble iken 1941 b""t . d Cumartesı gunu· Ank"radan nyrıl' -
te ıf·noktadan Habeşıstan nrazısıne . op arımız ateşe azır ır . k" 1 w 1 1 b • u çesın e .. .. ... · d'kl · B halde idi. Faka• ltalvan denizcile- md nnlın . mı ansız ıgı an nı::ı 1~~a. d"w~ varidat 215.4 mil)'·nr v • mımaf caklnrdır. 
gır 1 eri haber verilmektedir. u vak' ası ·-_] ev etın -zaman zaman goster l"I 215 4 l 'k.uvvetler, eenub, garb ve şı"mal is- llrK1en eser ~örülınemi!'!tir. l"tik f \" ti" d b b · h"k .. I . mi yor rubleye bali~ olmak- Mı afırlerımi-ı: buradn bulundukla _ 

k 

Al , rw• po 1 • 88 ıye n e se e ve 1 - tadır Yüzde ,,· · b" " b t" d rı müddet zarfında Milli Şef miz Reı-
Berlın 25 (A.A) _ «(}<)cikm .ştirD B w 

1
• C 

1 
F u unan bu fazlrııık. nııllı ekonomık sicfimhur İnönu tarafından kabul e.. tl ametlerinde ilerlemektedirler. . . mnn teo ıgı metini kavrnmıık mümkiin olmaz. ı b 1 · -ır~ı 

1

~ • nıs e ın. e 

• 1 H Otomobilli haydudlar güpe Bir denizaltı ~em'an 33100 tonilfı.. una ragmen mese ~ ıen.erıı. ·rn.n- inki~afında ve bilhass:1 Sovyct en- dıleceklerdir. Misafırler için Anko:ıra... 
ıngi İZ ava gündüz Pari3'n merkezinde toluk 4 sll!\hlı düşman ticaret vapu- k~ kalkıyor, kayınbır?derı ~·e harı - düstrisi istihsalinin tczyidinde kul- palasta hususi daıreler hazırlanmış -

ru bat cıye n~zırı Serrano Suner ıle be -

1 
lanıhcaktır. tır Bu ziyaret munasebetıle şehr ml-

N azl rl tl(u 
bir bankanın 3 milyon 700 D'ğ ır~ıştır. raber ltalyavn gidiyor, Mu;solini ile ze pek çok ecnebi gn E'!tecıler r,elme-

nı n nu bin frangını afırdılar to na.er l ir denizaltı da cem'an 7000 görüşüyor, hunlan ne m:ına ı.er - Be\gradda bir lngiliz fı"lm"ı ğe başlamışlardır Yarın da e"eC'ek-
n to uk sll!\hlı ıkl düşman ticnret melD Doğrusunu sorarsanız bunln-

H Londrn 26 (A.A.) - ij. B. C.: jan~ıat~ı~i~iy<:;;A.) - D. ~- B. a- vapuru ~atırdığını haber vermi1tir. ra bir mana ,.ı.-rmeııin imkanı }?k- gösteren s'nema sah'bi ıer vardır.' Hoş ş:eldinu 
k

ava na~ı~ı Sinclaır, lngiliz hava. k d • Akdenızde Alman muharebe tnY- tur ve o] .. a olsa ltalvanın arzusıle, \ k"f d.ld" i 
uvve .. tlennın mııvaffa•·ı"ıetlewı"nı Dün Pansin me" ·ezin e cür et - ynrele . De f k 1 1 bl b ev , e 1 1 ngllız Har c ye Nnzırıle mp.ırntor. 

methusena eden bir nutuk irad et- kura ne bir haydutl:.ık hareketi yapı- tonilll.toluk bir tica;et vapuru ba • red ce~abı verm<'mek maksndill' ihti Belgrad 2 5 (A.A.) - D.N B : luk erkfınıhar-b ye umum re s gene-
• J • rı rne'nln "İmalınde 10 bin n ·at vapı an ta e ere mec uren 

mi~ir. Nazır, bu nutkunda Malta !arak 3,700,000 frank aşırılmı~tır. t!rmışlardır. sar edilmiş dedikodu uyandıran ve Belgrad"ın en mühim sinamala- ral s ·r John D ll'ın bugün saat 17 50 ~alkının göstı:ıdiği cesaret ve so Credit Commerci..ıl bankasının üç İrlanda'nın cenubunda hasara uğ- bir netice vermiyen• sevnhntlerden rından olan Beograd sinemi'isının de tannre ile Mısırdan Adannya mugukkanlılığı tebarüz ettirerek, bu - memuru Fransa b:ınknsından aldık- ratılan büyük bır ticaret vapuru dur. ba.,ka bir <1evler olmi!dığına inan _ sahibi bir Yahudi, düny haberleri- vnsnlatJnrını bildıren dun akşamki 
rada 90 Alman tayyaresi dü~ürül - ları mezkur ıneblaih kendi banka - muş ve su almnğa başlumııJtır. mak en muv fık hattı harekettir. ne aid bir fngiliz filmi göstererek Radyo gazetesi. yuksek m.so.f rlerıml.. 
duü'inü söylemiştir. larının merkezine bir el nrnba ile Yugoslavyanın takib etti-;.i siyns,.tin z· Hoş geld nıZ• demek suretıle se -

N Af k O • ftalyan tebliği Yukarıda da kaydetmiş ol luğu - llimlam•stır İt azır ri --ı . ~arbi~d.~ .~e .. ~?.O·· ı nakledcrlerken bu~kadan bırkaç Roma, 25 (AA.) _İtalyan or- muz veçhile Gı>nt'r ıl Frnnko ve kur- umumi hatlarile telif edilr.miyecek --· -------
alyan. tayyaresının c:luo.urulduguna metre meoafede bır otomobilden d I duğu rejimin Almıı.nya ve lıalyaya tezahürata sebebiyet verdiğinden 8 . J" kaydettıkten sonrn, ıışimdi Alman inen dört l1avdud11n hücumuna uğ- u arı umumi kararr,tihının 263 nu- k k b 1 ld dolayı 30 gün hapse mahkum ol- ır ta\yan tayyaresi 

t 1 ·ı maralı tebliği: kar~ı pe ço orç u o ui::'u aı1ikii.r-

dayy?r~ erı e mtıcadele ediyoruZ» ramışlardır. Haydudlar tabancala - y h f 1· dır. Bu şer it Rltında ... ~p·lan bı"r da- muştur. Yugoslav emıştır l unan cep esinde normal aa ı- J°' 

N 
· I . .. . rile ateş etmiş er ve baııkl\ memur - veti bu zatın reddetmesine imkan J H • • N k • d• 

h 

azır, ngıltcre uzerınde Alman !arından biri hunların attıkları kur- yet görülmüştür. (ok fena olan ha- I apO:l arıcıya azırının topra }arına ın l 
av k 1 d h f ı w va şarıl t ı · · · f ı· verilemez. E<1asen ~pnnyanın bı"ta-1 ı: 8 10 

arının . a. a aza çoga - şunlarla derhal ölmüş, diğer Liri de arı. ayvan~ t>rımızın na ı- Manastır, 25 ( A.A.) - Royter ~cagını halk? _bıldırerek nutkuna ağır surette yaral:mmı!ltır. Üç(incüsü yetini tahdid etmiştir. raflıktan avrılıp da harb harici bir SUih tavaSSUtU Yugoslavlar, ln~iliz " Yul'kln 
nihayet vermı~hr . d k" b" · 1 w Alman h•va ku ti · rrıensub vaziyete 0eçml"!Iİ d:ıhı" mu""hı

0

nl bı"r (Baş•n-afı ı "ınc·1 say'nı]a) 1 y 1 h d d · cıvar a ı ır evın av U!un:ı ~ı~ın - 0 • vve enne .., ...... ••• tayyare erinin ugo av u u una 
mak suretile kurtulabilmiştir. Hay - filolar. Akdcnizdc sefer etmekte o- harekettir ve bir nevı Mihver l~hine dermiş olduğu son mektubunda, u- kadar kovaladığı bir İtalyan bom-

Daninıark lı'ar Lind,.ergh'a 
karşı nefret izhar ed:yo .. lar 

Batavia 26 (A.A.) - Royter: 
Cavada oturan Danimlarkalılar

dan mürekkeb bir grup albay Lind
brrgh',. bir telgraf çekmi tir. Bu 
tel..,rafta ezcümle şöyle denilmek -
tcdir: 

Hattı hareketiniz, biz yabancı 
tnemleketlerdeki Danimarkalılar ü
Zerindr hir nefret duydıığ ı yarııt -
~ıstır. lsknndinavl!\" daima iyi bir 
ıohret o:ahihi olmu !ardır. Foknt da
~~~lar•mz.da !skandinnv kanı taşı -
Nıgı~ız halde ııiz bu temiz şöhreti, 
1 .nzı r11n..,sterlerine kın.aı beslediği
ni 1,. hodbinane bir muhabbc-tle kir -
et•; .. iz. 

Ro'llanyan1n veni 
Ankara elç1si 

R Bükreş 26 (A.A.) -Tf'lemaque, 
yi~":ı7f8·~ll~ Ankaı:ı elçiliğine ta -
vel d mlştı~. T elemaque, daha ev
ail le m.e~·ekctini Türltiyede tem-

ey emııtir. 

l b 
vazivet almak demektir. B~tün · "b ·ı A 

dudlar parala'!'J otomobillerine yer- an ir dücıman kafiles;n,. taarruz bunlardan füliri.ı ispanyayı bu harb- mumıyet itı arı e vrupn harbine bardıman tayyaresinı Panır giınü 
leştirdikleri sırada o sokaktnkı kom- etmiş ve 3 ila 4 hin ton hacminde telmih ettikten sonra, şu cihnt• kny- inmeğe mecbur etmi lerdir. Kuv
şu bir bankıının pencerelerinden i.i- bir gemi batırmı" ve kıtaat naklet- de hatın " vılır bir kemmiyet say- deylemiştir ki Japonya, yalnız bü- vı.-tli bir ltalyan haı.a filos•J Pogru
zerlerine hokknlnr ve diğer büro le- mekte olan 15.000 ton hacmindeki mak yersiz bir hesabdır. ispanya te- yük şarki Asyada değil, fnknt dün- deç mıntakasında harekat ynpar
vazımı yağdınlmı~tır. Fakat buna diğer bir gemiye de isabetli endaht- daviye muhtaı;dır ve ingiltere olına- yada her nerede oluısa olsun ıml- ken Savoia Marchetti tipinde büyük 
rağmen hırsızlar tanınmadnn kaç _ lar yapmıştır. '<a günlük ~eC"İmini dnhi trmin im- hun ve normal şeraitın yeniden te- bir ltalyan bombardıman tayyare.si 
mağa muvaffak olmuşlardır. kanındRn ımıhruın kalacağa benze- sisi için herhanı;ı bir harekette bu- lngiliz ve Yunan avcı tavyarelerinııı 

$evdig"i g"nCİ bıçakl•yan ınektedir. lunmağa veynhud mutnvnssı. rolii hi.icumuna uğramı<1tır. ltalvan tay-

lngi!iz anavatan filosu 
Atl;ntikte A1man korsan 

gemilerini arıyor 
Londra 26 (A.A.) - Anavatan 

filosuna mensub bir İngiliz kruva
zöründe bulunnn Royter njanııının 
hususi mul.abiri bildiriyor: 

fngiliz anavata"l filosunl\ mensub 
gemiler Alman korsan gemileri ile 

denizaltılannı laraştırmak maksa -
dile büyük bir saha dahilinde tara
ma hareketi yapmt"lardır, Simdiye 
kadar Atlantikte binleıc~ mil mesa
fe katettik. Gemilf!rin k.endi tayya
relerinden batk.a birçok tayyareler 
de bu hareltita i~tirak etmioleıdir. 

5 
m ı:;;; oynnmnğa tamamil~ hazırdır. yaresi StrugaVl\ inmiııtir. Biri yaralı 

kadm mahkOm o!du ~ı;,,, UCa911ı. CA1tOÇ Japon hariciye nazırı, bililhnre, o1an altı kis.lik rnütetteb tı tevkif 
Almanya ile görüştükten ı;onra yap· edilmistir. 

<Ba.ştaralı ı inci sayfada) 

cebine attı, büyük bir çakı çıkardı: 
«Çekil git, yoksa senı nıııhvedc-
rim I » diyerek üzerime yürüdü. Bu-
nun üzerine elime büyük bir taş n
larak kendimi müdafaa ettim. Ali 
itaçmağa bn kadı. bir müddet peşi
sırn kovaladım. Onu yaralamı~ de
ğilim in 

Suçlu kadının bu ifadesinden 
sonra hadise şnhidlerinin dinlneme
sine geçilmiştir. 

Şahidler. Naciye Şem~ülün inka
rına rağmen Aliyı çakı ile yaraladı
ğını gördüklerini söy !emişlerdir. 

Suçu aabit görülen Naciye Şengül 
para cezasına nıahkum eclil~iftir. 

tıvı aleni be.vnnatında, bu so00 7.lf'rı·- ----------
("••••••••••••••••••••••••••••••""'""'·········\ ni'n Avrupa harbind~ bir tnvas ut Cebe\iittarık kuman-
~ Başvekilin .E teklifi gibi :elaHı edilmemesi lazım 
• • g- .. lrti"ini bildirmicıtir danı İspanyol 

1·e şek h Ü r l eri : Herha1~ Japon hnri<'iye nazırı, İn_ • 
: gatere b:t.şvekıli tarafından şundan generalını ziyaret ettı 

~nkara, 2~ (A.A.) - Bıış- ~ ı haberdnr edJlmiştır kı. uğrundn ç;r_ Mudrld 25 <AA> - Cebelilttarık 
ve.kıl . ~r. Hefık Saydam, Halk- ~ pışmakta olduğumuz dava nev nd<.>n. takı garnizon kumandanı v .,ıunırnl 
e' lennı~ v_~ .~dalar~nlll doku- E 1 hıçbir arazi kazancı veyanud mad'iil COllıns dun Elcezıre mmtııkru ı nske.. 
zuncu } ıldonumu ılc mevcud ; ve tıcarl ko.zanç hedefi gütmeyen ri kumandanı cenernl Mu naz Gr -
Halkevi ve Halkodal rın;.1 yeni- • faknt bütün insaniyetın iStikb:ılıni a- ude'u resmen ziyaret etn11ştır. VıSa -
!erinin ilavesi dolavısile aldıkla- Hl.kadar eden bir davada, koınpro _ maral Collins deniZ ve k ra askeri ma 
rı telgraflar3 teşekkiirlerınin ib- : mi veyahud müzakere bahis mevzuu ı kamları ve :falnnjn mensub yukBek 
lağına Anadolu ajansını memur : olamaz. memurlar tarafından merasimle ~nr-

: etmiı,lerdir. • Butler'in bu beyanatı, Avnm Kam -ı .çılanmıştır .. Merasim e.'ina.sında Is -
\. j rası azası tarafından 'lddeUe alkış_ panyol ve lııglliz marşları çalınmış .. 
'-····-···••••••••••••••••••••••••••••••••••-"' ınnnıı.ştır. tır. 

• 



SON POST J .. ~·t 

Harikulade rağbet üzerine 
• •• 

HiND RUYAS ( Sehir .. llaberleri ) 
Hapisanedeki firar] 
hadisesinde ihmal

leri görü enler 
Geçen Kurban Bayramının üçün

cü günü, Jstanbul tevkifhane5İnde 
bir firar hadisesi olmuş, Merdiven
köyündeki kesik baı ·cinayeti faili 
lsmail oğlu Mustafa adında bir mev
kuf tevkifhane bahçesınden harice 
ip sarkıtmak surctile ve çok mahira
ne bir tarzda kaçmıştı. 

Firar hadisesinin tahk;katile mes
gu) olan müddeiumumilik, bu işde 
ihmalleri görülen tevkifhane müs
tahdemlerinden yedi kişiyi nün A'!.
Jiye 7 nci ceza mahkemesine sevket
miştir. 

Bunlar, sergardiyan Osman Ce
likbilekle, kapıcı Ka2'.'m, kontrol 
Mehmed, gardiyan Osman, Haşan, 
Ahmed Safa ve Mehmeddir. 

Dün okunan iddianameye naza
ran: suçlular, tevkifhane dahilinde
ki kısımları vaktinde kapamamışlar, 
gece olduğu halde mahkumların bir 
koğu tan diğer koğuşa geçmeleri:le 
müsaade ederek bu arada Mustııfa
nın kaçmasına meydan vermi9lerdir. 

Ceza kanununun 2 30 uncu mad
desi mucibince tecziyeleri istenen 
l.'uçlulardan şergardiyan Osman Çe
likbilek hadiseyi şu suretle anlat
mı§tır: 

«- Bayram günleri ziyaret ya
pılmasına müdür müs;j,ade etmişti. 
Ziyaret o gün de geç vakte kadar 
devam etti. Saat 17,30 dn ziy.ırette 
bulunan mevkuf v~ mahklımlar kı
•ımlarına ve koğuşlarına iade edil
diler. Bir saat sonra kapıcı Kazımla 
kontrol Mehmede bu işin yapılıp 
yapılm1adığını sordum: "K•sımlar 
kapandı, mevkuf ve mahkumlar ko
ğuşlarına gönderildiıı cevabını al
dım. 

Beyazıd meydanı nasıl 
tanzim edilecek ? 

Marmara sinemasının önündeki ahşab binalar 
kaldırılarak buraya bir postahane yapılacak. 
Beyazıd camisi etrafındaki dükkanlar yıkılıyor. 

Bir de Şark usulü kahve inşa olunacak 

Şehircilik mütehassısı M. Prost, j keb ada kaldırılacak, burada büyük 
Beyazıd meydamnın tafsilat plan- bir postahane binası inşa olunacak-
larını hazırlamaktadır. tır. 

~unlara göre Beyazıd meydanın- Beyazıd camisi etrafındaki küçük 
da lnkılab Müzesi t•trafı tamamen dükkanlar da tamamen istimlak edi
açılacak ve bir yeşil saha vücuda lerek yıkılacak ve caminin etrafı a-
ıetirilecek.tir. çılacaktır. 

1nkılab Müzesinin Koskaya ba- Bu s~hadaki tari~i ~i~k~ş hat~~-
kan köşesinde şark u!lulünde kahve nm da on kısmının ıstımlakıne lu
. l k (" . . zum görülmt:ktenir, Buranın ic:tim-
ınşa o unaca tır. Jnıvenıte mS\hal- !Ak• · · B 1 ,.ı· ·ı ıLı·· l Jd 
1 . o . . . k d s·· a ı ıçın e e .ıy• ] e ıv uzc: er a-
esı, nıversıtcrun ar asın an u- · d t l 1 k . . re~ı arasın a ema! ar yapı aC"a tır. 

leymanıyeye ve Veznecılere kadar Beyazıd meydanının tafsilat plan-
uzanan sahada yapılacaktır. lan kısa bir zamanda ikmal eclile-

Meydanda, Marmara sinemasının cek, burada!d binalardan bir kısmı 
önünde'ki ahşab binalardan mürek- bu yıl içinde i timlak olunaraktır. 

Beled ye re:s . muavininden 
yardım isteyenin cebinden 

neler çtkmış? 

Zincirleme sure tile yüz ~e 
yüz karla iht kar 

yapılıyormuş 
Ali isminde bir adam dün Bele- Fiat Müraksbe Bürosu dün yap-

diye Reis Muavini Lfıtfj Aksoya mü- tığı tefti~ler neticesinde yeniden bir 
racaat ederek, İş bulmak üzere İır kaç muhtekiri adliyeye vermiştir. 
tanbula geldiğini, burada perişan Asmaaltında Cambazhane cad
bir vaziyette kaldığını söylemiş ve desi 23 numarada Stefo Koçanos 
Belediyenin yardımile Erzuruma sabun, Mahmudpaşa yokuşu 141 
gönderilmesini İ:ltemiştir. numarada manifaturacı İsak ve şe-

60 yaşında katolik 
bir kız müslüman 

o:mak istiyor 
Dün Latin katolik dininde bulu

nan Barbur<la adlı 60 yaşlarında 
hiç evlenmemi~ bir kız, İı.tanbul 
müftülüğüne müracaat ederek islim 
dinine girmek arzusunda olduğunu 
bildirmiş ve dini merasimin yapıl
masını istemıştir. 

Barburda, memleketimizde tanın
mış eski bir aileye mensub bulun
maktadır. Bu ailenin mensublar~ 
Osmanlı hükii:neti zamanında muh
telif yüksek memuriyetlerde bulun
muşlardır. 

Şimdiye kadar hiç evlenme;n.iş 
olduğunu .ıöyliyen Barburda, müs
lüman olduktan sonra çok ıevine
ceğini ve ömrünün so·nJarını man~n 
büyük bir rah<1tlık duyarak geçire
ceğini ifade •"!tmiııtir. 

Matmazel Barburda halen ken
disine katolik kilisesi tarafından pa
ra yardımı yapılmakta olduğunu, 
müslüman olduktan sonra bu yardı
mın kesileceğini bildirmi, ve kilis~
den yapılan nisbette yardım yapıl
ma .. ını da htemistir. 

Yol inşaatı hakkuda 
yeni karar 

Belediye, yol inşaatı hakkında 
yeni ve mühim bir karar vermiştir. 
Bu karara göre, demir tekerlekli 
nakil vasıtalarının geçmesi zaruri 
bulunan yolların asfalt yapilmaması 
muvafık göriilmüştiir. Bu itibarla 
evvelce asfalt olarak y:ıp•lması mu
vafık görül•n Galata yolcu salonu 
öniinden Tophaneye kadar olan yo
lun mozayik P':lrke yapılma!'!• karar
lastırılmı!;tır. Bu yolun kt"sif planla
n hazırlanmıştır. Yakında mozayik 
parke in~aatına başlanacaktır. 

Türkçe sözlü 
TYRONE POWER - MIRNA LOY 

A Bir Hafta Daha Gösterilecektir. 
~ VALLA~~ıı~t~t~;"'ôoÜı°ıff$~ELRIO 

nın aynca başlı başına muazzam 
M bir harika fJlmi 

~TAŞ YÜREKLİ ADAM 
R • ilave olunmustur. 

' 
Çarşıkapı --• Şehzadebaşı 

A.Z.A.K FERAH 
Shıenıaı.arında bugün matinelerden ittb:ue'lı: 

Ka.ra.lardan denizlere... Denizlerden pklero yayılan 

Bugünkü kanlı harbin en büyük ıhaklld eseri: 
Top'.ahndan ölüm saçan ... Torpillerinden tufanlar ya.ra.'\an 

i 

YüZEN KALELER 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Sema ve ıöklere şimşekler, kudurmuş engin denizlere alev ve dch~e 
jl.er ~an filowın ölüm savaşları... Bulutlan palrçalıya.rak, Ülkele 
aşarak şahla.nan çelik karta.larda. ölümü hiçe sayan kahrama.nl:ı 

zafer destanı. ...• 

Ey kah.ra.ma.nlar phra.ma.nı Türk cenıaverlelrini'll şanlı miras. 
çtl arı, bir vakitler deryaları yedi kudretıne esir eden ey Barba

ros'un öz tonmJalrı! 
Bu şaheseri sen de seyret!.. Ve candan alkışla!.. 

Bu büy ... k ve emsalsiz filme ilavete-a:. 

FERAH'da AZAK,da 
sıvarller Şeytanı Batakhane Kızı 

4 büyilk yıldız yeni bit sa.n'a.t ıharikası 
Onlarla birlikte bahç~yi kontrol 

ettim. Dışarıda hiç kimse kalmamış 
mevkuf ve mahkumlar hakikaten 
koğuşlarına Çl'kilrnişlerdi. 

Lıitfi Aksoy, bu adamın vazi.re- riki manifatura jhtikarından, Kapa
tinden şüphelenerek üzerini beledi- lıçarşıda 1 74 n•ımarad;ı makaracı 
ye polis memtı"ll Siileyman Toprağa Enver Kaya, komisyonca 4} kuruş 
arattırmıştır. Bu arama nP.ticesinde fiat teıtbit edilen makarayı 65 kuru
Alinin üzerinde 4 ! ,j lira p11ra, te- 1 şa satmaktan, Balıkpazarında Va
kemmül ettirilmi, Üç tane fakrühal sık Kaynak ka,ar peyniri ihtikarın-
kağıdı ve ı.iç tane de Erzuruma ka- dan adliyeye verilmi~lerdir. ----------
d k k bl ' B'ıro··ıu··m ar s~v _vesi ası , u ~rıı:nu~tur. Bunlardan başka zincirleme su- Yarın Akşam L A L E Sinemasmda 

Bu esnada, sekiz mevkufun tahli
yesi İcab ediyordu. Saat } irmi bire 
kadar bu tahliye işlerilc dairede 
rne~sıul oldum. 

Alı adlıyeye verılmıştır, retinde pamuklu mensucat ihtikarı 

l'v1utad üzere saat 21,30 da kı
sın hrı ve koğuşlan dolaşarak u
mumi mevc·ıdu tP.shile ba~ladırn. 

B•ı sırada bazı mevkuf ve mah
kumların ha ka, başka koihı.,Jara 
misafir gİtmicı olduklarını görer,.k, 
bunları yerlıarin• dağıttım. 

Umumi meYcudda bir kişinin 
rıoksıan oldu0.ı görülüyordu. Bu se
fer mevkuf Vt> mahk\ımları ,;ahsan 
saymağa ba lad ın. Nihayet katil
den mevkuf 1\fo!tafanın mevcud ol
madı:Z.,nı te!tbit ettim. 

İçeride vapılan bütün ara«tırma
lara rağmen onıı bulmak mürr.kün 
olamayınca, htldiseden idareyi ve 
jan'1armayı haberdar ,ettim. n 

Diğer 9uçl11lar dıa ·vak'ayı bu 
ta,.u.la anlatmışlardır. 

Firarı miiteakıb vak'a yerinde za
bıt tutanların şehadeti için duruşma 
ha~ka bir t?Üne bırakılmıştır. 

Nohu~ te ·ceresini çalarken 
e!leri yanan yaman h rsız 

Zabıta dün yaman bir hırsızı ya
kalıyarak adliyeye teslim etmiştir. 

Duruşması yapılmak Üzere, 2 nci 
sulh ceza hiıkimı Sa!ahattin De
mirellinin huzuruna sevkolunan ve 
yedi şikuyetçisi bulunan bu azılı hır
sız sabıkalılardan Nazmi adında 
biridir. 

Hakkınd tki iddiay.ı göre; Na:r.mi 
iki giin evvel Ş~vket, Ahmed, Yu
suf Süleyman, Kamil, MPhmed, Kir
kor ve Rüsteme aid dıikkan ve ev
lere p.irip muhtelif eşyalar çalmı-tır. 

Dünkü muhakeme eıra«ında, bir 
günde yaptığı bu h•rsızlıklarını ba
~ındnn sonun;ı kadar itiraf eden 
cüretkar sabıkalı, son olarak girdiği 
Rüııtemin evinden i~inde nohud piş· 
mekte olan bir tencereyi a5ırırken 
j.ki parmağının fena halde yandığını 
dahi ilave etmiştir. 

Azılı hmıızın bu ifar:lesinden son
rn, kendisini vakalıyan nbıta me
murlarının ~ahid ıııfatile dinleniJm .. J .. 
rine baslannıı tır. Nazmiyi tevl:if 
eden hakim, ırnlmiyen diğe~ şahidlc
rin celbi için muhakemPyi başka bir 
v.iine bıraknıı tır. 

Şehir Meclisinin 
dü~kü toplantısı 

Şehir Meclisi, dün öğleden· sonra 
Vali ve BelediyP. Reisi Dr. Lfüfi 
Kırdarın rei!lliğinde toplanmıı,ıtır. 
Geçen celseye aid zabıt ve bazı tek
lifler okunduktan sonra Adalar ka
zasında gayri meskfın Pide adasının 
ifraz planlarının tasdiki hakkındaki 
Mülkiye ve Nafia Encümenlerinin 
müşterek mazbatası müzakere olun
muştur. Bu mazbatada gayri mes
kıh Pide adasında mahalle teşkili 
için sıhhi, iktısadi, içtimai, beledi ve 
diğer bakımlardan alakadar ma
kamların mütaleasının alınl1":ısı mu
vafık olacağı bildirilmi~. bu sebeble 
evrak riyaset makamına iade olun
mu.,tur. 

Müteakıbcn 9 38 yılı umuır.i bele
diye besabatı hcıkkındaki tetkiki he
sab encümeni mcızh:th81 okunmuş
tur. Bu mazbata etrafında bazı aza
lar söz alarak miitalealardn bulun
muşlardır. Ru arada bir kı~ım aza
lar hesabı kat'j mazbatasındaki be
kaya heııabların tasfiyes. hususunrta 
tedbirler alınmasını ileri ~ürmtişler
dir. Bıı maıb!ltnnın kabu!Unü müte
akıb Darüllı.cez .. ve Karaağaç mües
sesesinin 9 38 yılı hesabatı hakkın
daki tetkiki he'3ab enci.imeni m3z
bataları okunarak kabul olunmuş 
ve zabıtai belcdi}·e tali•natnamesi
nİn müzakere!'!İne gedlnıi". asansur
ler hakkında helediy-: zabıtası tali
matnamP-~ine vapılan ilaveler okun
duktan ıonra kabul olunmustur. 

f cıklı bir ölüm 
İstanbul Orman Müdürü kı;metJi 

(Feyzi Baban) müptelfı olduğu has_ 
talıktan kurtulamıyarak pek genç 
yaşında aramız.dan ayrılmıştır. 

Cenazesi bugün öğleden evvul So_ 
ğanağa Mithatp&.§a caddesi Hasan 
Sabri apartunanından alınarak na -
mazı Beyazıd camilnde kılındıktan 

sonra Edll"tlekapı şehidliğ~ne defno
lunacaktır. 

Kederdi<!e ailesine sabn- ve meta
net dileriz. Allah rahmet eylesin. 

yapmaktan suçlu mühim bir firma 
hale.kında da tahkikat yapılmakta
Clır. Fiat Mürakabe Komisyonunun 
tesbit ettiği ammi had haricinde 
muhtelif firnı~lardan elden ele geç
mek suretile bir çok sandık pamuk
lu mensucat yüzde yüzden fazla 
karla satılmıştır. Tahkikat devam 
etmektedir. 

Fırıncılar yeni tip ekmek 
için bir toplantı yaptllar 
Şehrimizdeki değirmenci ve !miı

cılar dün de Belediye Reis Muavini 
Lutfi Aksoyuıı riyasetinde bir top-ı 
Jantı yapmışlardır. Bu toplantıda, 
yeni tek tip ekmek kararnc.mesi 
hakkında fırıncılara yeniden izahat 
verilmiştir. 

Değirmenlerde hazırlanan yeni 
çavdarlı undan ekmek niimuneleri 
hazırlanmıştır. Fiat Mürakabe Ko
misyonu yarın veni unun fiatını tes
bit edecek ve Belediye Daimi En
cümeni tarafından ekmeğe yeni 
konacaktır. Yeni tip ekmek bir iki 
gÜne kadar ~atışa arzedilecektir. 

Beyoğlu Kız San'at mekte
binin ıergiıi 

Beyoğlu Akşam Kız San'at okulun-ı 
da önümüzdeki cumartesi günü saat 
15 te sipariş atelyelerının k~ mev -
simindeki mesanerini gösteren bır el 
~leri sergisi ve def'lesl açılacaktır. 

Dünkü ihracat faaliyeti 
Dünkü ihracatunız 535 bin lirayı 

bulmaktadır. Dün de başta İngiltere 
olmak üzere birçok memleketlere muh 
telif maddeler ihraç edilmiştir. İn -ı 
giltereye 395 -1> n liralık tifLık, Alman
yaya hurda incir, Yunanistan, Bulga 
rıstan Romanya ve FJlstine taze tuz, 
ıu baltlc, İ8viçreye yaprak tütün, Fin. 
landiyaya deri gönderilmiştir. Son bir 
hafta içerisinde ihracatımızda görü
len yükseliş piyasada alaka ile kar -
{lllanmaktadır. Ayrıca MacarisLan ve 
isviÇre ile ypılmakta olan ti.cari gö
rüşmeler neticelendiği takdirde ihra_ 
catımızın bi~ hayli artacağı ümid e -
dilmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan -Oey dün si
r.in sokaktan geçiyordum. 

. . . Bir de ne göreyim ... 
Bir dükkanın önüne halk 
topla.~. hayreNe ca
mekinıa. bakJt> duru1or .. 
ıaı-.. 

••• Kalal)alıkUon soku • 
lu.p da ne ekPıianu anlı
ramamm.. 

Huan bey - Anlamı -
yaca.k ne var? Ya beyaz 
peynirdir, yahud d.a ucuz 
kundura! 

Milli Saraylar İdaresi Mensucat 
Mühend~i, Necati öıturga vefat et.. 
ml.ştir, cena7-esl dün kaldırılarak 
Merkezefend.1 mezarlığına gömülmü.ş 

tür. Necati özturga, Hereke fabri
kasında senelerce evvel yapılan Sa.. 
ray mefruşabnı aslına muta -
bık olarak yapmıya muvaffak olm11ş 

değerli bir san'atkardır. Ölümi.i mem 
leket için de bir kayıptır. Kederlj a
ilesine beyanı taziyet eder, kendisi
ne Cenabı hakkın rahmetinJ. dileriz. 

MAnr~1ARA'da 
Bugün 

WILLIAM POWEL 
ve 

MIRNA LOY 
'llll bütün dünyayı heyecana 

boğan 

BiR ADAM 
KAYBOLDU 

başladı. 
. Ayrıca.: 

Albert Prejan'ın 
yeni bir harikası 

( Metropo:iten) 

HAYAT 

Göreceğiniz, CATDER~E IIEPBURN - CARY GRANT • LEW AYRES 
DORİS NOLAN'ın ha.zırla.Clıklan 

Fıansızca: 

AŞK MAÇ 
İki aşk arasında. kalan bir ka.:bin derin ihtirasını 80DSl1S utarabmı. .. 

Büyük heyecanlarını anlstan hakiki bir süper f"Jmdir. 
DİKKAT: Yann akşamki JlJRNALDA: Tara.nto bombardunanı 

~--••il Senenin en büyÜk rağbetle muzaffer o..:nn 
(BAKİR ADAM) ın yalnız iki günü kaldı. 

r= 
Yarın akşam SARAY Sineması 
Belr iki dünya ına.tbuatının t:ıkdir nazarlarDe seyreı(\iği bir 

Büyük ma.ceralar arasında geçen bir a..,k romanı .... 
fllnı.. 

DAGLARIN KIZI 
(Suzannalı Ol the l\lountai.n) 

Fl'ansızca sözlü emsalsiz şaheseri göstermeie başlıyor. 
Baş Rollerde: 

SllİRLEY TEI\IPLE 
RANDOLF SCOTT - ::\IARGARET LOCKWOOD 

ve binlerce figüran ... Kırnuzı derililerin mücadele ve muharebeleri ar.ı 
aında. ve d:ı.ğta.rda. cereyan eden büyük bir manzara ve aşk Iilıui 

iPEK 
Sinemasında 

HARiKULADE MERAKLI ve 
HEYECANLI SAHNELERLE 

DOLU, EMSALSiZ 
BiR FiLM 

l'tlEŞDUR POLİS HAFİYESİ 

KİK KARTER 
(CASUSLAR PEŞİNDE) 

Ayrıca: MEMLEKETİMİZİN GÜZEL KÖŞELERİNDEN 

, G~zeldir... l z o.!"..!' ş!!,EYAL!A~Z~AR2.Y A 

Bugün Matinelerden itibaren Ç EN B ERLİ TA Ş Sinemasında 
Sinemanın vücude retirdiği en fevkalade bir fllın 

1 - ARABA.CiNiN KIZI DUNY .AŞKA 
( A Ş K ve H A Y A L ) 

Meşhur Rus edibi ALEKSANDR PUŞKİN'Ia ıroınanınclan 

oynıyanlar: HEİNRİCH GEORGE ve HİLDE KARAHL 
Ba süper mm, BAl,ı\l.A.YKALARI, ÇİGAN müziği, şarlulalr:I, danslarfe ca~nd_ırılan Çar Rusyasının göıJet 
lramaştmcı kibar hayatuun &ehlikelerine maruz Jtaı:an ve hu.sil' sübayı MINSKl'nin sa.tret vaidlerlne kaıı..ı9 

saka.i eden basit ft ıüzel DUNYAŞKA'wn feci hikayesidir. 
ATIUCA : 1 - G E O E K. U fj L A K 1 fevkalade kahkaha fibni 

2 - PARAMUNT JURNAL Türkçe sözlü 

Denade - Ba.wda - KalrMla 'ftlala leleD - 80D iaalMda' -------111 



~ÜÇÜK 

POLİS 
FfABE~LERI 
Şur.Jan düıen ~uk 

\Yedikulede Ta.şlı sokakta 31 nunıa
ra1ı ev~ .oturan Mandk adında. t.ıir 
Çocuk dün Narh kapıdaki kale duvar -
larının üstünde oynarken rnüvaze -
neSini kaybederek dü.ş.:müş, ba§ından 
ağır surette yaralanmıştır. 

Kazaıı:ede çocuk baygm bir halde 
Ye<ıtk.ule hastanesine kadırılm.ıştu. 

Ceı;t.landınlan §Öför ıve esnııf 
~n ret 6 ncı '1ube ınemu;ları dün 

de mutaµ teftiş :ve kontrollarına de
vıun oe~ıerdır. 
Scy~c!cr n~mlıırma ııykm ha

ti!kette.bulundukları tesbit edilen 1& 
şQfrirJ~. i,ştıpb hQ.ddipden f~zl~ FOlcu 
alan ki o~b~ bilete si hakk.ınğa 
2.abıt varak~ı tanzim edilmi,şt.ir. 

Or.tıı.köydc, Dere iç nde 62 numaralı 
Fazıı Volkana aid fırında 395 vcıni 
noksan ekmek bulunmuş, müsadere 
ed'lm~ır. 

Sırtlarında yük taşıyan 8 hııınmal 
ha)rkırıda. qa tak bata başlanmıştır. 

IÇalb sel::t~inden öldil 
ıSarachanebasmda Yusufa ald evin 

mu.'>1 uklarını tamifle meşgul olaµ sı. 
VQJ!ı Murt.aza dün, }§inin b~ıpda ölü 
olarak buJunmqst~r. 

. Bel~iye doktçru t~rllfJn4an cese
dı muayene ~ilen Murtıızıının kalb 
sekf-es;inden pldfiği.i tesb:t olunmqş -
tur. 

Eara.- sahyomtU! ! 
Unkapanıpda, zeyrek caddesinde, 

'12 numaralı evde oturan sabıkalı -
lardan f;.bdullahın dün bu civarda ba, 
21 kirrt.">elere e.qrar s~ttığı Z1'bıta ta • 
rafından \,f!sb t edilmiş ve ~akalan -
:tnış•ır. Emniyet Mtl.dürlü~ne getiri
lc•ı lçaç:ı.kçının ilzeri aranmış, ceble
r llQe mühim milttarda esrar bulun. 
nıu.~tur. 

H11k vleri balosu 
Cümhuriyet Hatk Parti:ri İstan

bul teşkilatı tarafıı1dan Halkevleri 
rnenfaatine tertib edilen balo 1 
Mart Cumartesi günü aksam: saat 
ondan itıbaren 'f ak~im J3elediye Ga~ 
:ı:inosu salon lnrında verilecektir, 
Menfaati Halkevlerini11 t~kemmülü
nc Vt>. içtimai yardıın i~lr.rinf! tahsis 
f'c!ilmlş olan bu balo şt•hri"11izin ik
tisadi ve ITHlli "lıuh"tlerincln ve diğEr 
uvat nezdind.- alaka ve sempati ile 
Jra••ılanmıstır. Balonun mükemme
l'uetini tl"min "tm~k lizrm trşkil e
d ilmi<1 f" 1'\n 'lluht,.Jif komitel~r ça
lı~mnlnT' nı bitirmek lizeredirler. 

İıtanbul Orman Müdürü 
vefat etti 

t"'tanbuı orman müdürü Fevzi Brı.
ban dün mfiptelft olduğu hastalıktan 
kurtuıamıyarak nfat etm~ r. Fevzi 
Baban Anadolunun muhtelif v!Hiyet 
lC'rinde orman rn!ihen<.'lislıği, mfidür -
lü~ll ve felerini muvaffııkiyetıe yap. 
nıış r:ılı!!knn ve kıymetli bir orman
cı ld Genç yaşta ölümü, meslektaş
ın rı Arll.!iındn derin bir tees.'3iir lıı\sıl 
'etrr; tir 

nolrtnrlan davet 
Türk Mikrobivolojl Cemiyetinden: 
Pe?"'embe giinü saat 18,30 da M'k

rotı : i En Utüsünde yapılacak top 
lnntıda B kteriler n oksidasyon ve 
redfılt~yonu hakkındı:ı » Dr. Ömer Ö
zek, n kterı1 er n kükhrdlfi milvelli -
dülm ve en..-ıoı teşk lı hakkındn:o, Dr. 
W S 1~"1 t in. «Leke! tifo teşhisi hak 
k•ndo. • Dr. Necmett n Ülker tarafın
d n teb'ı tla bulunulacaktır. Muh -
lf'"f'nl me.ıılektaşların te.şrifleri rir.a 
olunur. 

Kıllı derilerin ihracı memnu 
Üzer nde. 1.5 veya 2 santim kil bu

lunan bl\tün dernertn lhraeı mene ~ 
di1erekt r. Şehrimizde bu mesele ile 
dığer standardı.,esyon işleri etrafın
da tetkiklerde ı- lunan standardlzruı 
Yon şubes müdürü Faruk Sunter va. 
kında Ankaraya dönerek Vekalete 
raporunu verooektır. Diğer taraftan 
stand rdizıısyon nızamname.si de ha
zrrlnnmaktla<lır. Yakında ilA.n edile. 
cektır 

Konfcranı ve temail 
Em•nô1ıü HaJkevlnden: 

1 - Perşembe akşamı Evimiz: tem
sil şub~ i :ralnız talebeye mahsus ol
nıa.k üzere (Saadet Perde.cıi) piywni 
tem.sn edecektir. 

2 - Cuma akııamı Evimiz aıala • 
rından Tarık Zafer Tunaya CMilll 
l:fül'k) mevzuunda bir konferans ve. 
recek ve tem.'51J ~ubemiz (Saadet Per
desi) piyesini tem.'lil edecektir. Her üç 
toplantının numaralı giriş kirtlan -
nın Evimiz bürosundan alınması rica 
olunur. 

Yaza,,; Emekli General H. Emir Erkiljl\ 
- 29 - • / lağvı bunla:ın büsbütün yerlileşip 

T bl t ırk din me;heb ara~laşmalar.ın~ kolaylaştırmış ve 
ra as a ~ ( 1 temın eylemışur. 

ve dıl 1) Din ve mezheb: Vilayette hakim 
V ~rli ahaliyi Berberiler ve kıs - din müslümanlıktır. Yerliler hemen 

men Arablar teşkil eder. Evvelkiler umumiyetle Maliki, Tlirkler ise Ha
aaıl sekeneyi, Arablarsa yedinci ve nefi mezhebindedider. Din ve mez
on birinci asırlarda Llbyayı istila e- heb i~lerine başmüf tü bakar. Bu 
<)enleri temsil ederler. Bunlardan müftii azlolunmat. ve ömrü oldukça 
hı1Jşka, Trablusln Sudandan ve zen- yerinde kalırdı. Yahudilerin iıe a
cİ menıle'ketleriırdcn getirilmiş esir lelwul bir hahambaşıl.uı vardı. 
Siy;ıhiler qe vardır. Vilayetin hıristivanlan btQlik, 

Berbpriler İpt[nai tekillerini rum, ortodoke ve proteııtarı kıtum-
muhafaıa ~dip l\ıablndan daha u- !arından ibaretti. Kıttoliklere mah • 
zun boylu .:>lurlar:1a da, alçak boylu SlJll Trab)qı;ta biiyük bir kilise ve 
olan Ar~blarclan daha '/J.'f. çevik ve heyeti v;ırdı. Rumlıır, Oımıanlı te
kuvv~lidirler. /\ynj zamanda daha baaın olduklarından onlıuın İstan _ 
az ~~ba Vf! daha ıu asabidirler. ·,u) patrikliğinden tayin olunan bir 

Zencilar Arablarla ihtilat neticesi, · srahiblerl vaıdı. Proteı;tiiJn)ar.ın 
esas adet :ve ~ckilleıini kaybederek ise vilayette hı.ısusl ibadethaneleri 
Samlıla11a rnahınıfl vasıfların bazı - yoktu. 
!arını almı~larclır. Bu unsurda aslı- YAinız Trablııs ıJehrindf' 29 cami, 
pa mutah•k olarak hemen hemen 22 havra, 1 katolH~ l'e 1 Rum or • 
yalnız siyah renk ile kıvırcık saç todob kilisesi •vatdı. Trabluıı mül
Jcalmıtır. pakatında i111 4 7 ('ıımj, 2 havrll ve 

Bu üç ırkı avıracak coğraft ve fi- 1 katolik kilisesı mevcuddu. 
;zik şartlan tesbit etmek pek gi.içtür. ( Bin!?'azi mlistalçil mı,ıtasarrıflığı-
F~)cat aleli'ımmn dımilebilir ki. A - rıa aid malumat bulunamamı~tır. ) 
Tilblar oyalclrıfo. Berberiler clağhır- Trablustaki camilerden birisi Tur 
fıt V!lYIAlarda sakindirler. Siy"hiler gud rei~ camisi oluf) büvük Türk 
de, hıtvAt şartljlmıın icııblf\rnıa göre. denir.cisinin tlirb,.'!i de bu caminin 
mii~•crn)e~ede ve köy ve kırlıtrda yanıhaşındadır. Yerlilı-r Turguclu 
yaşarlar. bir evliya addl!ttkileıinden Tiirbe -

Roma imparatorluğunun ıı:aına • sini ziyaret ederler, ona adak a -
nındanberi huralıırda tavattı,ın et • darlar, samd~n. mum ve yağ he -
miş pek çok Yahudi l'lileleri vardır diye ederler. Kumandanlar ve vali
ki bunlar ll,rabcı. konuşmakla be • ler de resmi boyram ve Cuma na -
raber milliyet. din ve adf'tlerini m\1- mazlarını hu camide etla ederlerdi. 
hafauı edebilın:•lerdir. Şrhirlerde T rablusta hir cıami de Kara -
ayrı ınahııllelerd~ oturıırlnr ,·e ti • manlılar camisi adını )uıizdi, 
car"tle İştİıipl ederi •r. Dllihırdi\ ve Dil'! Yerli dil •rabc;adır ve T uııus 
pazı ovalardıt zir:vı'le vakit geçiren ve Ce:M.yİr arabcuından rlaha fa -
mus~vilere de rı\Stlanır. sihtir. Cebeli j{arbi F eşatu, Kekle, 

Fakat Traıblueta en ehemmiyetli Nalyt ve Züvvarede de sakin olan
unaur Türk ııkınd~n olan ahalidir. lar berberceğen ve arabcadan mü -
Bunlar Türk f .-.tih ve istilaları :ıt:R - rekıkeh bir nevi lehçe kullanırlar ki 
manında gelip oraLmı verlecımiıyler- buna $elha derler. Anton Zisch'ka, 
dir. Mülki ve askr.ri vaıiff'ler hep kitabında hunu almanca olarak 
onların dindedir. Bıınfardlln Kulo- Schleuh = ~löyh şeklinde yazar. 
ğu Harı ( arabc,\ Kurıığ);ye) namını Gıdam isliler, b erberice konuşur -
alım kııııımlar iae meml~hti!'l <\sıl larsa da tücctır olduklarından yazı 
ııekenl'!sinden imiş gıbi addolunur - ve dilleri arabcadır, Rc:smi dil türk
Jar. (2) çedir. Fakat bu dil y ilnız mülki ve 

. Blnbatı Ziyanın v~rdii;ii rnütc:m- askeri memur v~ nhiıler jJ .. kamilrn 
mım malumıtt.ı nazaran. Kuloğulla- Ti.i'rk olan askerler ve bazı yerli 
rı vergi vermemek, tnhsiiclarlıkta ve 11Urefa tarafından kullanılır. 
kolctılukta kullanılmak gibi imtiyı;z- Avrupa dillerindrn en mütedn • 
lara malik olup köyleri ve toprak _ vill ltalyanca olup I• ' n hiikOme... 
lan vardır. Hemen urrıumiyd)e at- tinin açtırmı!! olduğu İıalvan mek -
lıdırlar. KuloğulltıMı. v~)j Hafız Pıı- tebleri saye~inde tMMmiim etrrıiq -
şa zamanında la~ w·dilindye kadar, tir. Diğer cih,.tten ltalvtın '·ap\Jr 
muayyen bir te,kil~t. ve imtiyazlı kumpanyası d.ı ticari muamelat ve 
bir cemaat halinde ya8ayıp hükı'.'i - muhaberatın ltalvanlasmasma ııe -
met tarafından m1o1nsub hir de başa- heb ve amil olm~4'tu. Hemen blitün 
ğaları vardı. Nitekim bilAhare Trah- Yahudiler bu rlili bilirler "~ bunla -
!usta belediye r,..isli~i zamanında rın ,.lcıı,.riai f talyım rnekteblerinde 
vukubulan İtalyan i,g~li üzerine o- okudııl !arından İtalyanca okur ve 
rada. maaile kalar;,k ltoha'1lnrla iş yaz~rlardı. 
birliği eden Karanı•:ınow•ltı Ha.,u,.. Trablusun meıhur Halle ota 
ne de bir vakitler, Kulo;:;.ulları üze-
rine başağa nasb ve tayin edilmiıı Trablus hakkında bıtzı umumi 
'd" ve lüzumlu malumat bahsine ıon ve-
ı ı. k k b J Kuloğlu t•ıkilô.t ve cemaat;nin rere vu uata il!Çmek İçin ir~z na 

m Bu maHi.matı İtalya hs.r·c ye 
nezaretinın 1904 Birinciteşrın tarih n
de ne rettiği ve müteka'd bınba ı Zi
yanın o vakit italyancadan ttirkçe. 
ye terciıme etmi~ olduiu 1902 ıoene • 
sinde Trablusgarb vilayeti adlı gayri 
matbu çok kıymetli kitabdan aldım. 

c2ı Gerek Turııud ~is zamanın • 
daııberı Tra.blu.sa gelip yerle~n ve 
,<;ayılan 10.15 bin kadar Lutan Kulo _ 
ğullnrının ve gerek diğer Türkletin 
İslim olınalıırı ve esasen Arab islm. 
ıeri to.sımnlaı dolayı.sile bunıo.nn na. 
sıl Arabla~mış ve 1erlllepn~ olduk ~ 
ı:ır1nı evvelki yazılarda da ama.t -
mıştıın. 

«Son Posta» nın tefrikası: 33 

Trablıısun me hur Halfe otundan 
bahsetmek gere~ir. Ç!inkü bu uzun 
ve htidavi nab't ot bizim zamanı
mızda T rabluıun t>hemmiyetli bir 
ihrarat maddetiııi teokil ediyor ve 
Halfe ba)yP]erini alıp götürmek jçin 
her yıl Trablus, Tacura, Homı ve 
Zlitin önlerine birçolt şilepler ge -
lip ..gidiyordu. Bu otu en ziyade ln
geltere çeker ve kağıd, bez. ip ve 
çuval imalinde kullanırdı. 

Bu otu toplamak için binlerle 
verli halk uiiraııır ve hergün yUılor· 
le deve kafileleri Halfe yiiJderini .... 
hillere indirmek için sidip eolir -
lcrdi. Yukarıd" aayclığım1z ihTllC if
kelelerinde de mijteıtddid balye 
imalath..neleri Halfeyİ, vapura yük-
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Kurtulmak üzere icij ve 1 için gelmiş nice insana vaktin kaç 
birw hapiı ~açkı?ı!lın duya - oldujlJnu kaba~ ve hızlı hızlı an. : 
oaııı yrrtaçı ıaevmç açınd.e, ooa saa- latmıaktan kaçınan nazik, <ımeclısı 
detten bah~en bu aesın ıefkc.t, ar~)) bir aaaıti. • 
sevgi dolu ateşini, ıevkini husetmi - Mine yava~ yavaş, kendine g~li -
yor, pna doğru uzanan bu ap~ydın- yordu: 
!ık yüzdeki merd, temiz gü~lliği _ Kamuz 1111 ~ Ne çocukluk! 
görmüyor ve. ka.r~~ıodakinjn ~şkın- Birbirimizi tanımıyoruz l,iJ,ı.. ~iz 
da derin Aerın ıhtızaz eden nnam, benim nemi bjijyonunaıı:} Ben 11z
dürüstlüğü, fedakarlı~ı anlamıyOT - den ne biliyoıum} 
du. S.nJııı aon~ hayret ye yeise diiş-

K.aranlık ta• dekoru içinde gazi - tü. 

Un yusyuvarlak saati, ı~ktı bir .,....._. Doğrq, bf:nim biç bir 'eyirni 

Müddeiumumiliğe davet 
istanbuı Cümhmiyet Müddeiuma -

mil' ll-inden : 

non • ld O Am b b 
b · du :Saat ça ı n bı.lmı"yorsunuz. m" il aruz ao-yüze enzıyor ... • b'll"'. b. ... 

d f rakik, havai bır ses. ı ur ır rar öire».ebilir ... Ö~rerıecekleri de 
v~~ya vuruluyor gibi öttü 'Ve en sanının, içine tam bir ernniyec ve -
sonuncu vuruş, sattt sus~uk.tan •_?nra rir. Diııleyjn bakın Mmc, beıüm hi
da gecenin için.~ ahenkl. bır nagme .. kôyeın çok bllsİt ve ııade ..• Tafralı 
nin sada aksim sürükledi yaydı. bir ailedenim ... lzmirdı: doğdamı,,, 

. ktanbulda bulundu.lu anlaşılan Si
lırke ceza hAkimi 2min Uncuoğlunun 
ınemuriyetımize müracaaLi. l k --·-- 1- Babama dedesinden, babasmdan Bu, oraya eğ enme ve lLPUUWU. 

Bir buçuk yaşmda bir 
yavru yanarak öldü 

F eneıde oturan Ahmedin bir bu
çuk yaıları.ndaki kı7: Gülıeren, dün 
odada oynarken mangala düfmüt. 
vücudunun muhtelif yerlr.rinden fe
ci bir şekilde yanmııtır. 

Tedavi edilmek üzere Çocuk has
taneıine kıaldırılan Cülseıen bir. 
müddet sonra aldığı yarnların teaiıi
le ölmüştür. 

Dün küçüle kazl\zedcnin cesedini 
muayene eden adliye doktorıı En
ver Karan gömiilmesine izin ver
miştir. 

Kaza etrafında adliye ve zabıta 
tahkikata devam etmektedir. 

Kasablarda mebzulen 
et bulunmıya başladı 

Vali ve B•lediye Rei-.i Dr. Lutfi 
Kırdar dün şehrin mııhtelif ..-mtle
rindeki kasab dükktınlarını ı,,ftit 
ettirmis. bu. teftişler esnasında ka
ıablard~ bol miktarda koyun eti 
bulunduğu ~örülmillftÜr. 

Dün gel-sn koyunlar da noksan 
fiatlarla ııatılmı,tır. Bu itibarla et 
narkının yükselmesi meselesi ıimdi
lik tamamen ortadırn kalkmııtır. 

1 5 Marttan sonra Ege mıntaka
aından lııtanbula ~O bine vakın ko
yun getir!,!:cef{i ani qıl"laktadır. 

Bir motör tutustu 
8ahh kaptanın idaresındeki Yılmaz 

motörü, diln Boifazıçlnden geçerken, 
ansızın ml\JtinMinde vukua gelen bir 
ift al netıce inde tutuşmuştur. 

Civardan vak'a mahalline yetişen 
derıiı ilfıı ye ın·n yardımile yangın 
söndürülmüş, nüfusça hiçbir zayiat 
olmam\Ştır. Mınta.ka Liman Re allği 
hadi.Se etrafında tshklkata başlamış 
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lemeden evvel. halye haline getir -
melde meşg;.ıl idiler. 

Bu Halfe ;)tU en çok Terhurn(t, 
Urfelle, Hoımı ve MusalJ ıtc.ı taraf
lannda kendiliğinden bitmekte ve 
Trablusa hariçten epey para getir -
mekte idi. 

(Devam ediyM) 
H. E. F..rkilet 

birçok ba~lar, büyük çiftlikler kal • 
mış. İyi yürekli, cömerd, dürüst, se
vimli bir <\damdı ... Öldüğil ~aman, 
hem kijçük bir çocuktum. Annem 
eşs~ bir cesaret, biiyük bir zeka ile 
kal•n nıilllara, araziye baktı. Bunlar 
onun elinde claha çok bereket gör
dü •. , Bir yandan da bana en şef -
katli, en ihtimamlı bir ana olmasını 
bildi. Onu pek çok seviyordum Mj
ne !,, Ana::nı hatırladığım :ıaman -
lar, si:ıe çlaha ~ok acıyor, siı;j d4ha 
c;ok 9eviyordum 1 Benden epeyt·e 
biiyük bir nb~m vardı. O da benim 
ikinci an"mqı. Onlann ıhtimamı, 
eevgiai için-:le yaşarken onların, his
leıindeıı, düşüncelerinden galiba be 
nim de nıhum.l, kalbime biraz ka
dmca hir ı;evler i~lt>di. Daima hare
kete, maliyeti! clüs)tün olduğum ve 
asJc~Jitlc: zira~tçili'~ten başka bir 
şeye heves etmediğim halele ben\iiH
min ti d .. rinliklerinde daima bu iki 
kadınID his~, hüly~va çok yer ve
ren huylarından izler bulurum .•. Za 
vallı anşı;:ığıın ~ram1zdan çekilip 
gittiği zaman, Halkalı 7iraat mek -
ttbiııclım yet}İ n}s.m1,tım. ÜllUI) be
ni ne mubabbeth hazırlamıı olduğu 

veııyorum. 

Sakııı hu yeni tılsımı kullanmayı 
unuı.maıunlar. ı forke.ı benim gibi el
li altı kurufluk bir vola bir lira ver
melı;le de ~:Rn jçindn ı;ıkam~z. Be -
yazıddan Büviikdereye gidenl"r de 
olur; ~för orada: 

- Bi.l taksi, bi.ivtik taksidir. 
Derse, takai yolcuau, geldiğı yer 

Büyiikdere midir, yoksa Hımya mı
dır, Koııya mıdır, o zaman anhır, 

r:J dm.•t fl.-u.ti2.ıi. 

[ Bunıan biliyor mu idiniz ? :J 
Köye yerleşen aslanlar 

ka c,.::!~nl~~ ~~./f A 
dan birinde çı- ~ \ V 
kan büyük bir r~ "> ( 
yan~ın onnan-

1
( ~ 

daki vııh~i hay-tr·,, 
vanların kaçma~ 
larına sebebiyet vermiştir. Orman
dan kaçan aslanlar, dosdoğru bir 
köye gitmişler. Aslanların Beldikle
rini gören köylüler, köyden uzak
laşmışlardır. Aslanlar o köye yerlc_ş
miş ve yaı:ıgııı söpiinceye kadş: ay
rılınamıılar, Yansın eöni,ip, aslanlu 
gittiktım sonra köyJcrinc dönenler, 
köyün tam manasilc bir harabeye 
döndüğünü gönr.üılerdir 

Nası 1 uçarlar? 
Hiç bir ma. 

nie kar§ılaşm~ 
dan havada ileT
leyen kutılimn 
bir hattı müsta~ 
kim takib ~d~ 
rek, gidecP.kleri 
yere en kısa yol~ 
dan gitti'<leri hiç 
vaki değildir. Ekseri kuflar, zikzak 
uçmayı tercih ederler. 

Yalnız ar)lar, çiçeklerden hal 
Ytapacak u14reyi topladıkları zaman 
kovanlanna U(arlarken hiçbir tara
fa dönmez ve mümkün olduğu k.-. 
dar hattı .nibtakiınt.: Yllkın bit uçuı 
istikameti takib edeTler, ____ _.._ ...... ..._ ................. -........ ·-···---------·······-----.... .... 

:~~ 
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Okuyucularıma cevablarım 
Bedbaht bımkacı, imıaıriltı mek-ı S. Erinçe: 

t!lb yaziln okuyucuına, Mektubunuzu olduğu gibi nak • 
Kendisini tekrar görmeniz mÜm• !etmeyi muvafık bulmadım. Babam 

künae yliz yüze konuşur, ve evlen .1 gelsin, diye bağıran bir çocuğun, 
mek istememesinin aebebini soıarıt- beh.ıından ayrı bulunmaaı, bir a .. 
nız. Eğer gÖTÜifJlleniz mümkün ol - ne için ne üzücü bir hal olduğun11 
mazsa bir rtıektub yazarımı:z. Ya - hissediyorum. Size tııvsiyem: Ko • 
huda da bl'lşka bir yoldan, mesela canıza vaziyeti olduğu gib', fakat o
Qnun yakın arkadaşları vaııtaşlle nu gücendirmeden ruhuna hitab e
evlenmek hakkındakı dü.i.inceleriı1i den bir lisanla yazınız. Her halde 
öir?n.meniz mi.ımkiındür. Böyle da- o da çocuğunu ve sizi seviyordur. 
ha ıyı olur. Bugünkü normal hayat harıcindeki * vaziyeti, her şej'İ inceden İnceye dU

Ş. Bekire: 
Ustanızla vazıyetini~ nş:ııldır; ba

zı ustalar vardı" ki, yanlarına aldık
ları çıraklarını kendi ev}adları gibi 
y~tişıirirler. Bazıları da onları hor 
görürler. E,ğer ust9nız birincılerden
se, anneniz, yahud babanız, yahud 
da münaııib gördllğüniiz bir akraba
nız, ustanıza sizin kızına talih oldu
ğ\ınuı\I söyler. 

bayata, şevkle, ateşle atıldım ••• 
Sevdiğim bu hayattan, bOflana • 

ca~ı.nızı, zahirt yekncaıtklığını iır -
kütücü bulmıyacağınııı umuyorum. 
Hem ben bu yaşa;nşa, karım .için 
değişiklikler, f'l.İzellikler, baıka tad
lar da vcrmeafru bil.eceilJm.. Param, 
servetim var. . . Görccekııiniz, Ta~ -
pınardaki evimiz, bağ evi olmasına 
rağmen kullanışlı, fİpşirin bir şey -
dir ... Orada siz, arasıra ((Çiftçi kızııı 
rolüne çıkan k<içült bir sultan ha -
.nıın olacaksınız 1 

Necdet Taşpınar, eğilerek ta ya
kından Mineye baktı, onun yere di
lcilmşi gözl .. rlni gönneğe çalı~tı ve 
cevab vermeyişine galiba biraz şa -
şarak gülümsedi. 

Sf!.at gene çaldı ..• Mine ürperdi. 
Sinirli sinirli: 
- Anlatm ..• Bana kendinizi, bi .. 

zim olacak bu hayatı anlatın ... de
di. 

- O kadar dlişünceÜsinb: ki bi
rjciğim t Beni dinliyor mu.unuz) 

- Elbette, dinliyorum. . Anla • 
tını;ı Necdet, rica ederim... letiyo
rumf 

Söz dinledf. Tül eD>ieenin uu • 

şünüp tahil etmesine mani olabilir, 
sizin kocasını seven bir kadın, ço -
cuğunun babasız kalmasına razı ol
mıyan bir anne olarak çok iyi dü -
şünmeniz, çok dikkatlı harekeı et -
meniz, kocanızı size ve çocuğunuza 
bağlıyacak bıığları kırmaktan kor
karak, bu bağlan kuvvetlendirmcniz 
lazımdır. 

TEYZE 

rinde duran ~li, nevaziş dolu bir kav 
rayııla tekrar avucuna aldı, okşı .. 
yıuak, severek: 

- Mine! Çiftçi, güzel sultan ha
nımı .•• Öyle sevecek, öyle sevecek 
ki... Bakın dinleyin ... 

Mine diniiyormu, gibi gorunme
ğe <:.alışıyordu. Doğrusu dinliyordu 
da ... Yalnız Necdetin ağzından ÇJ

kan sözler, bir bir dimağına geçi • 
yor, fakat manalarını ancak yarmı 
yamala~ ltavrıyabilivordu... Bu A
deta yabancı 'bir dilde, hemen ter• 
cümesini yapamadan akılda tutu1 • 
muş kelime ve cümlelere br:nUyol'
du. 

Mine ~uyuyor, anlamıyordu. An,. 
lamı~ o)ııa, belki jcte-n gönütd ~rı gel
me cevj;lbtar verird.t. En geri çocuk
luk ~i.inlerini, onca tatlı hatırıslanlll 
anlatırdı. 

Ona sükün dolu kır hRyatını, a
ğaçlan sevdiren o:6öğüdlü evden» 
bahaed•r«Ji... O v•kit de Nçı:det, 
kartısındakini, urndviundan çok 
kendine bıuızer ııörerek, kim bUiı 
ne kadar sevinirdi , , 

(.ı\J'QJJJ Yar) 
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[Memleket Da berleri] Edebiyat:Yenieserle 
Bursada 

Bügük bir toplantı 
yapılarak zirai 

vaziyet görüşüldü 

1 Karacabey ve Kemal G. Bacıköyde 

P d Bir kabadayılıkla 
aşa a sıtma vaziyeti atılan kurşunlar bir 

delikanlının ölümüne 
Buaa (Hmuf) - llnelt.l ırtht 

Ztrut Mektebi9de Bura Valiai Re
flt Kuraltanm ıi)IMeCi alilnda 'YılA.. 
~ki Ziraat Vetllftme balb 
möemeeeler midftrluae altlralı nuı .. 
allimlerfn ~ e~ fevkaüde 
~ tıoplanQ yapdm)fitr. ~ topl&nta.. 
da 'ril~ mat dmınn• 1muım~ 
ıtlbueile eöBden ~iıf bilhta& 
ıreçeıı At°"°8 a71 BM1md& tehrlnti
zı myaret et.1n4 olan Ztraat Vekili ı 
Muhlis Ertmenin ifaretleri ~hile 
Bur.sa mraatl tbel'tnde miieı!r8ir bir 
rol 01m:racat olan tJ.d•ncılık ft hay 
nncıııtuı daha ileri bir inkfpf ee
Yiy~ne ytHcseltfbne9i için lü1Rlft'lhı 

Son seylablar ve çeltikçilik 
yüzünden sıtma arttı 

sebeb oldu 

Oftm ftthacıtly (Hu.sual) - Kaza
mıııın Halb k.öytinde bir delikanlının 
feci öliiı!tı ile netfcelenen bir hldi. 
ae olmllftur: 

<Battarafı ! nci sayfada) j bazı tenkidlere cevablarıdır. Bu c 
cildinin Antoloji olarak hazırlan - vablar içinde pek keskin satırlar 
ması da, 5 40 sayfalık muazzam bir var. Bilhassa, kendisin.in liselerde 
cikI daha vücuda gctinnckteki arzu 'lcunan divan edebjyatı tarihi ha 
Y~ ısrar yüzünden şişirildikçe fişiril- kMtda bir rapor yazmıı olan d"" 
tnl§ ve Çok güzel parçaların yanın- bit. edebiyat muallimine karf( ver 
da bir h-aylice lüzumsuz ve uzun par diği rapor cevabı sayfalarca sür 
çalar da formaları doldurrnuıtur. zehirli bir kalem darbesidir. Anla 
f':leticede ilci cildin 300 kuruşa varan şılan, edebiyat okutanların böy 
~ah da her lise talebesinin bütçe - birbirlerini ye:-e vurrnalan geçen 
sıne uy~n dütemiyor k.i bunu da nedenberi moda oldu. Yanlıt kita 
evvelden dütünmek lazım gelirdi meselesinin dah" "" J.-,..:far dallan 
sanınm. udaklanacağa belli değil. Bakalı 

Actl tedbirrere ihtiyac var Köy delikanlılannm eğlenmekte 

olduklan bir odaya sarhoş olarak 
ha vaya tabanca .sıka aıka g.!ren aynl 
k:oyden biri odanın iÇinde de dort el 
sıllh etm14tır. Boş ve mana.sız bir ka 
badayılık saik.uile sa vurulau bu kur 
şunlardan biri oradaki oturanlardan 
bir genci çıok ajtır surette -yarala
mııştır. Yamh Çoruma aeTkedUmiŞ
se de yolda ölmüştür. Biri ölen, di
ğeri hapishanede ömrünün en gtlzel 
uzun yıllarını öldürecek olan ve ni
hayet arkada yetim ve muztarıb ka.. 
tanlar kötü bir göreneğın :turbanı 

olmuşlardır. tien deli!mnlınm genç 
karısı ve köyün en gürel gelini gUn
lerdenberJ. saçlantiı -,olmakta ve e
T ne gırememek.tedir. 

Bu yıl Maarif Vekaleti tarafmdan 
-neşredilen bir edebiyRt antolojisi de, 
Necmettin Halilin ccDivan şairleri 
antolojisi» dir. Devir dcYir muhtelif 
divan şairlerinin ıecme parçaları 
karşısına açık tiirk<"eye ter<"Ümesi, 
bizde, eşasJı bir cild halinde ilk J a
pılan bir teşebbiis olduğunu itiraf 
"tmeliviz. Avnca her Slltrin parca -
hırı arkasınd ilnve edil•n izahlı IQ
gAtçeler de liselerin ikinci sınıf ta
lebelerine çok favdalı bir yardımcı 
rolü oynamaktadır. Bilhassa mu -
harririni tebrik eder ve <livan şair • 
leri İçİn hazırlıyncağı diğer bir cil
din de ayni bo .. lıığu dolduracağını 
burada iMret ederim. 

önümüzdeki nylan bekliyelim. He 
kes herltesin lcitabtnı bir ıapo 
berbad ediyor Vt' itte •imdi de 
por cevablan tabolunuyor. Fena d 
ğil, yeni bir edebt nevi peyda ol 
yor demek! Rapor edebiyatı! R 
por edebiyatı ce"abıl Her halde 
gidişle on, on bet yıl sonra da 
yor edebiyatı ve cevablan tetkik 
leril Evet, yeni bir edebi nevi! F 

olan konuşmalar yapılm14tır. 
Bu tdıınıtmatar sırasında, 

Mektebi Mftdtirü Ziraat Mek:tebıne 

aıd meTcud aruiıtin kitaye~zilğ'itli 
ve mektebdeki hay-rancılık şubesin a 
buguntü iht yaca klti gelm ·yeceti 
ni Deri sitrnıtiş -ve bu münasebetle 
et'rardaltı araziden bit" kl.!mının 
iıstimlA.kile mektebe lhat:ı, haynn 
cıM1· a.cd tesisatın da genişletllmem 
Sa binde bulunmuştur. Mekteb Mu. 
dtb1hıftn bu haklı talebini gözönün
de tutan heyet, Karacabey hara.sın
cla -.e Zlraat Mektebinde halk i~n 
bir mekteb maht,ıetmi almuı, köylti
ni).n bu nevi kArh 'Ye ~fadeli ~t1f
tlrfeı1tRi benlmMmıest içjn her tedbire 
ba.t vurulmaamı karadaftırmlftır. 

HUBMI Mohaeebe 1'e Ziraat Mektebi 
fldanlıklannda y~Jen fıdanla.. 
nn llllahı gayesi de jJk plAna aıın

mıttu. Bu t.osıiantıda ayni zamanda 
orman işlerile ~yetil1hSin diğer ~ 
leri ftRrinde oot :faydalı ıörıitmeler 
olınıqtur. 

Borsada H1'kev'erinin 
yıldnnumu bayramı 

Bııra& (Husu.si) - H'allc.vlerinill 
dokuzuncu dönüm yılı şehrim z Hal
teTi tarafından fevkallde merasimle 
lrutlulanm(ftır. Bu münasebetle be
le<!ıye salonunda Vali Parti erkilnı, 
Ev menaııblarmdsn ltalltlbahk l,ir 

Borısa (Hususi) - Bursa gazeteleri 
Karacabey w M. Kemalpaşada bir e.. 
fet halini alan sıtmanın tecaatınden 
bah!IJle netriJ'at yapmakta, hükume_ 
tin bu hu.s-.sta acil tedbirler almaaı
nı temennı etmektedirler. 
Otmdelık Bursa gueteei, Karaca

bey hara.smda müduründen itıbaren 

bütün memur ve müstahdemlerin .sıt 
malı okfu#unu, 800 kiti olan hara 
Jradro6unda sıtmaya yakalanmamllj 
kim.ile nhnadı~ını tebarüz ettirmelı::
d!r. 

Ayni ıneTZUa temas eden cAçıksöz. 
gazeteei de villye*1 halıhazır sıtma 

teşkültı kadroıranun darlığını ileri 
siı.rmekte, cfftı' -YlllyetJer kadroları. 

nın da bu lşe fftiralder1n!n teminini 
aJ&ltadar vekA.letıerden istıemektedlr 
Oszele~ göre, bu havalide sıtmayı 

tevlıd eden ik.ı amil nrdır. Biri ay. 
halk köUMi hamr bulunu:?'O"d•. Tö. lt.bın buule get.lrdili bataklıklar, di
rene bq!anmadan evvel Hallı:evi ğe.ri de çeıttk:çıl1kttr. Nltelı:ım, alllı:a
~ Ahmed Tevfik Aycaa toplantı- dar miitaha&mlar da bilhassa bu ki 
yı a~llJ. bunu muhteJ. t hatiblerin feYın üzerinde marla dum:aktıı ve 
menıtıu ı.IA!ı:alayan söy)e"rleri, fıkra menediei tedbirler almı:ra çıüışmat._ 
)ar halk 41lrltıle.rı, mmı 07unlar ta- tadırlar. 
kib etmiştir. Bu arada Halkevi orkeg. Karaeabey ve M. Kemalpaşada iki 
trasının çaldıfl giftel parçalar din- yıldanberf hüküm süren sıtma clııs
lenılmlfttr, Ertesi gün de Cümhuri.. lerı arasında en ziyade goze çarpanı 
7et Alanında toplanan b nleree va- tropıkadır. Bütün vU~yette 200 den 
ıandaş hep bır ağızdan İstilcal Mar. faZla köy mücadele altına alınm14. 
ımı söyUyerek Atatiirlı: Anıtını te- 241 599 nfift.ı.! da mücadele~ U.bi tu
lenklemlşlerdir. tulmuştur. Bu rak-..mlara lıtanbult{n 

Gazi EnstitiisO taleb91eri 
Adan~da 

Adana (Hususi) - Ankua OUi 
anstıttisu talebeler nden bir grup A_ 
,...,aya gelmi4Je.rdır. Talebeler bura
.aan Hataya geçeceklerdir. 

Yal-On Jı:asası da dahıldir. 

Konyah üniversitelilerin 
top ·antıları 

Konya (Hususi> - Konyalı ür. ., r. 
&itelilerden 70 t_jşillk bir kaftle sonıeS
ter tatilinden istifade ederek bura:ıa 
gelmiŞ, Halkevlnde bir toplantı yap
.mı.şiardır. Ev gençler'lmize bir çay zi
yafeti rvenniş, hasblhaıller yapılmış, 
İstambu'l 'Ve Konyada blrer (Kanya 
talebe yurdu> açılman üzerinde du
rularak İstanbukiakl yurdun derhal 
açılma.sı kararlaştınlmıştır. 

Muhlis E'enin 
Çukurovadaki tetk"kleri 

Adana Hususi> - Yükstk Müraka-
be Kom:ısyonu azasından Profesör 

1 
Muhlıs Ete cenubi Anadoludaki tet
kiklerini bitirerek. Ankaraya evdet et
miştir. 

Profe.<ıor, Adana ve Hataydan son
ra Mersınde temaslarda bulunmuş "Ye 

bura.da bir konferans verm .ştir. 

Adanada bahçe sahiblerine 
dagıtllan fidanlar 

Bu ay, tenkid nev'inde intişar e
den lkıvmetli hir kitab, Aıı:-ah Sırn 
Levend'in < E<Jerlcr ve Snhsiyet -
lenı idir. Evvelce mecmualarda ma
kale olarak inti~r eden kitnb ten -
kidleri baııta gelivor. Bu tahlil ve 
tenkid edilen eserl•r arasında Ha -
lid Ziya Uşaklı~i'in e<Onu bekler -
ken• i, Sadri Ertem'in r Bay ıdr -
gülıı Ü Necib Fazıl K11akiireğin 
11:Tohum11 u, Reşact Nuri Günte -
kin'in «Gökyüzij., ve SükUfe Niha -
lin, Refik Ahmedin, l lahde Edibin 
eııerleri var. Bunlardan srın~a. mii -
nekkid, ölen şaHer ve muharrirler 
hakkında yazmış olduğu yazıları 
toplamış: Bu •uretle, kitabın vap -
raklarını çevirirken, Celal S'lhiri, 
Necib Asımı, Abdülhak Hamidi, 
Mehmed Akili bize de tec.asürl~ yAd 
ettiriyor. Maamafih Agah Sırrı Le -
vend, yalnız öliiler için drj:til, diıiln 
icin de çok hisli bir dosttur. Şehir 
Tiyatrosu artistlerind~n Galib Ar -
can'ın birkaç vıl evvel vapılan jü
bilesi münaseh,.til!! yazdığı makl'I -
leyi de bu didin içine 11ıkı,tırmakta 
ihmal etımemi,.tir. 

Kitabın son 1unnı, muharririn 

kat ayni zamanda çok acı! 

Yeni bir eser daha •. Faka• bu ,. 
zı değil, çizgi. .. 

«Son Posta ı okuyuculannı 
hergün ince nüktelerini ve zarif k 
rikatürlerini "everek sevr ttik il' 
Orhan Ur l'ın ne~rt'tti~i karikatii 
albümünden bahset.,.,ek iııtivorum 

ince ve sİy!lh hat) rı az vıl içind 
bir üstad elile mezcedt"n Orhan U 
ral, bütün vaptığı resimlerindt' gü 
zel ve doğru re,im mefhumunu k 
rr1catürün İcab ettirdiği ince uka 
dan ayırmıyor. Tipler en canlı riok 
tasından yakalanmış, hadiseler e 
karakteristik c•nhesinden görülmü 
tür. Bir cebe girmiş zayıf, yahud a 
dali bir kol bile bu resimlerde gö 
dudak veya çen~ çizgileri kadar g" 
lünç bir belagatle konuşuyor. Son 
ra tezadların ifadesi de, hayat k 
meclisinin bir safhası ,,)arak, bu ka 
rikatürlerde çok kuvvetlidir. Mes 
la bobstiller karikatiirü: acavib k~ 
lıklı iki dev cüsseli genç ve bunların 
ayakkabılarını boyıyan cüce bir b~ 
yacı! Geneler konu .. uyorlar: 

- Su nLamartnu de kim ııcabal 
- Kim olacak, martini foad e· 

den adam! 
Bazan bövle bir espiri, sayfalarc 

tehzil veya hicviyeden daha canlı 
dır. Hele bu kadar güzel bir karik 
türün altında ... 

Karikatüristi teb~ik etmeği l-i 
dostluk kadar hir san'at borcu bili 
rim. 

Karacabey bavaü.Wıde artmaya tevlid 
eden butabklardan biri 

Adana (Hu.sual> - Adana Zıraat 
menuu olmıyacağını, hük.funetln bu Mudürlüğü bahçe sahiblerlne nıuhte
it ii?.erınde durduğu mutaleaalnı Jii- Ut cina 15.000 kadaı- meyva fidanı da 

Hayvanlar aleminde 
(Başta.rafı Z nci sayfada) ı zeli uzun bir yüzü Vdrdır. Arkası da 

mumi bir kaide teklinde tecelli et - ayni renkte, postu ise sarıya çalan 
memekJe beraber, ekserisinin kuy- bir yesilliktedir. Ağzını açınca, et 
ruklan el gibi işlerine varar. yiyen hayvanlarınkinı andıran azı 

riltmelttedirler. ğıtm14tır. 

Birinci gruptan sayabileceğ;m dişleri vardır. Bana sornrsanız bu 
maymun ailesi umumiyetle iridir. cins maymunlar, o kadar keskin pen 
Kuyruklan lcısa, ön ve arka ayllkları çeleri olmamakla beraber, herhanı;tİ 
da ayni büyüklüktedir. Türlü türlü bir aslan kadar tehlikelidi:-. Bunlar, 
nevileri vardır. Yerde l.öpek gibi kurt, böcek ile küçük hayvanları da 
koşabilirler. Ağacı hmıanabiliılerae yemekle beraber asıl mevva, nebat 
de daha ziyade karada ve bilhaua kökleri ve vapraklarla geçinirler. O 
·kayalık arazide rahat ederler. Taş • miithit dişlerle de, kendilerine mu • 
lan altüst etmek, yiyeceklerini top- sallat olan nslan ve kaplan gibi vah· 
lamak hususunda ziyadesile işlerine şi hayvanlara karşı kendilerini ko -
yanyan elleri, ayni zamanda ön a- rurlar • 

Bu sıtmalılara mticadele te"kildtı

mız tarafından bir senede 409 kilo 
klnın tevzi 8dlhnıştır. Yalnız M. Ke
m:alpaşada 12 423 sıtmalı tedavi altı.

ne alınmıştır. Bu rakaml•ra gore 36 
bin nifualu M. Kemalpaşa halkının 

hemen ytnde ellısi sıtmaya tutul
muş demekt<r. Karacabeyin ise y&l.. 
ftlZ, köyler nde 17 478 lı:iti tedavi al- yak v.azifesini de ııörürler. lnsana Afrikanın ekser yerinde bulunan 

benziyen şebekler gibi parmak maf- bu maymun!ar pl"k kurnaz ve uld 
GUmiJmUşhacıkijyOnd~ Andadır. Karacabey kasabasının mer sallanna abanarak değil de, elleri - oluyorlar. Umumiyetle sabahları 

Jcezln<le de 8489 kıtı teduı altına a.- nin ayalen ve tabanlarını dümdüz ortalık aydınlanır aydınlanmaz, e • 
kendir fialfarı düşüyor lınm)ftır. M. Kemalpaşa<ta umumt o. yere basarak yürür ve koşarlar. Bu kili yerlere hüca::n edip üşüşerek t>I· 

Olim\i.thacıkoy (Hu.s\ISI) - Yauiı- !arak doltım mı"lttarı 394 ölüm mllı:- cine maymunlu topluca bir arada lerine geçirdikleri hrr türlü hububatı 
lımız gibi kendırlerin pazara hU.Iı tarı .lee 566 dır. KaraeabeJ'(le doluna bu1undu'k1arı 7.aman, hemcinslerinin ve meyvaları çalan, ç.iftçil~re d ha 
ve yaş getirilmeııinin onüne g~me. 618 ölüm ise 689 dur. en tehlikeli v,. muzırdırlar. Her· böyle nice :zararlar veren bu mey• 
mesı y\iıünden bu hafta tıat 901ı: Butün bu malfmıatı resm1 i9tatd- hang~ bir yolcunun silahlı o~up ol - munlar bu hücumlarda gayet ur 
düşmiiftür Muvakkat bir th hmu tiklere dayanarak vermekte olan Bur madıgını se~ecek kadar 7ekı bul~n- talrklı bir tabiye kullanıyorlar. 011'" 
ve buna amıı olan bilgisizlftın başı. sa gaı.ttelerl, seyllbın meydana ge- Maraf (Hus\111) - Maraş :Balke?i faJ'(1.ablmmlftlr, malanna ragmen, hazan grup halın- lara asri tabiye ustadı desek yeri -
boş at oynatma.sı nihayet kaza Jı:en- tırdıli Mhrib&ttan lnUn uzadıya bah göıRerit kolu tarahDdan turtulat Evimizin göaterit tolunu tıe§kll e- de yolculara hücum ederler. dir, hami.. Ne mi ya;:>ıyorlar~ Kı • 
cllr fiatıarıının kiloda ıo - 30 k.urtııt setmelcte ve neticede sıtma müeade. bayramı müna.sebetae hazırlanaıı den ötretmenleruniZ bu pıyesi miikem ~ maymunlann en dikkate şa- saca anlatayım: 
ıtbı muhım bır kıymet düfiik.ltiğüne ıesu au Ltl,eri tefk !Atının bu iki on...' (Mete> pı~ muhitte büyük bir ral. ~ı bir dekor ~inde Ye büyük blr yan olanı, garb. _Afrikaaının dağlık Maymunlar evvela hücum ede • 
aebeb Olbıulftur. .AlAlcadar mak.a.m... dak.i kanıülan ve benclleri Bursa 0- bet kasanm14tu. muvaffakiyeUe temsil etmlflerdir. ve. kayal~k arazısınd.e ya§ıyan Man- cekleri yeri teyin. ederler. Ark:ısın-
ların tekrar nuua diklı:aUennt çe. vumdt.ti oldqu fibİ bitirdikten son Bu yiisden fiç defa tıemlil edilen Resim (Mete) yi temsil edenleri bir dnlrlerdır: Renklen pırı) pınldır. dan, h~um mıntakasma, vazifesi. 
kem. ra ne .utma ne de seyllban bahia bu piyesi b nlerce yurddaş görmü.t Ye arada göstermektedir. Açık mavı ve kırmız renklerle be - herhangi bir tehlik• i~aretini ver • 
-.·Boa-•._.=-=-== .. =nı=-=a:::ııte-frikaac::ıı:-=ı:ıı: ..,3G ..... ..__.;.. ________ _,;~----=-=D=ia~v=er==rıta=ra=f=ta=n=,=b=a=za===m=az=n=un=l:zar=bic=-. =har=e=k=e=t=y=a=p=b-=.==M=n=-0=-=ea===n==tek=r-=a=r ==M=ra=. =D=e=a=n=,=o=n=un=k=o=lu=n=u=tu=ta=ra==k mek, yani bir insan oğlu oldujiunU 

Bu anda C'.arrison ona aalt>nd.i, 
fakat Verity lumdi.inc doğru dön -
c:luğu zaman elektrik ıtı.iı altıncı'a 
sözleri ihtiyar Duncan"in iri ayak
J.nna rastladı, iri siyah kunduralan 
da tabii pantalonunun paçaları ııibi 
kumla dolu idi. 

Philippe elektriğini .Cndürdti ve 
dı arı fJlUn Stcphen ·in pefinden 
Y•• Jdü; dostunun arkasından mer -
tlivenleri tırmanırken l&mba•nı ıre
De yaktı ve Garrisonun iskarpinleri
Din de kumla kirlcnmit olduğunu 

daha vardı: Berg, doatlan ve köy- söze baıladı: yalvardı: bildirmek olan bir gözcü dikerld· 
de yer•.-..:-diklen hawdudlar. Bun- - Demek, Pbyllia rüya aörme • Bi bc'-I . S d ~ Gözcü .asayi,in verinde oldu~unll 

..,,.u .1 - raz ,. eyinız. teve, eoi. bildirince, tayin t>dilen iııtili mın • 
lardan ba•a Flora ve ihtiyar Dun- mİJ~ Demek o bir hançerle öldü - Ona ancak çocukça hareketler te -
oan da. Torray'a sadık icimaelerdi. rülmii1? · edebilecev• . I . . takasının en özlü. en verimli ye-

Fllkat ayni zamanda, tıpkı ihti - Erk~ taııdik ifareti yaptı: ~ gını an amanızı ıstıyo - rine iki izci ırider. Bunların memo-
yar batlıizmetçi gibi ayd.kabılara - Zannederim. öyle, dedi. • riyeti de, istila edilecek yerin. mey-

Y cuan: V aleım WiUianu 
kumları. belnemit olan Sten'i de - fnanılmftz fCY· Onu kim öl - Ço\: sini~~ oldu~ aç~kça bili oluı valık, yoksa hububat yeri mi oldu-
düfiinmek lazım değil mi idi? Ve - dürmüt~ Her halde bu bedbl\ht ço- yo~du ve suratle sozlerıne devam ğunu keşiftir. Bu iş de bittikten, v• 

Kadının sesi ona biraz muztarib rity aklına böyle düşüncc:lcr getir • cuia ref.kat eden o nıeı'um herif- etti: her yönden korku olmadığı anlaşı • 
gözii'ktü. Bu bir dakika öyle uzadı dili için kendi :.t'ndini azarladı; bü- !erden hlridtr. Benim zavallı - Vikont ona meydan okumuş- lınca, yüzle~e maymundan mürelc• 
ki, Staphen sinirli sinirli koridorda tün bunlanA hepsi oldukça gaıib Pbyllia'imin ne müthi§ bir darbe ye- tu. Şüphesiz bu hareket çılgıncasına keb grup. ~özcü müstesna, ve yavr11 
dola11tken Verity de bir mum bul- te)'lerdi. Garrison ve ihtiyar Dun - diğini Iİz tasavvur edebilirıiniz. bir ıey idi, fakat kızcağızın nuıl maymunlar, tıpkı at süren cnkey!et 
malt için uzaklafh. Her iki dost da can, her ikin de dıtan çıbn1'1ardı; Lot bir kötdeen birden bir~ çıkı- gönüllü olduğunu ve gö:ı:iinü bu - gibi analarının sırtlarında giderek. 
mazgallı odayı terkettikleri zaman böyle bir zamanda gittikleri yerde veren Stepben sordu: daktan ıakMlmadığını pek iyi bilir - istila mı.ntakasına yayılarak taarruza 
bir tek cümle söylenutti: ne yap~rdı} Her halde, sahile - O naaal öldü~ siniz: bunda hayret edilecek bir fCY geçerler. 

Vak'a Torray :için tehlikeli biı inmişlerdi. Mn. Dean yerinden sıçradı: yoktu ve kendiai:ıe, yar.ında bulu - Yavru mıtymunlar da pek yara • 
neticeye varacak. Açılan bir kapının sürgü gürül • - Ohl Zavallı bedbaht yavru- nan erkek hakkında bütün düşün - maz, hoş şeylerdir. Türlü türlil 

Sonra derin bir ....izliie sömül- tü.ü onu dalmıt oldaiu dü.tünce • cuium şimdi biraz sakin. Siz demek düklerimi söylemittim. Yalnız, size mimiklerle in•:lnı 11:ülmekten kırıP 
müıtü. Verity onun faflTIT.lf old1r !erden ayrrdı. onu deminden ııördünüz. yalvannm ki, lcızımın genç ve ha - geçirirler. F.hlilrştirilebıldiklt>ri hal-
iunu ırörmiittü- Mrs. Dean. sırtına kenarlan İpek Ganiaon kapıya doğru yürüdü- yat ateşile .Jolu olduğunu batırdan de. ~üyüdükleri zaman pek Je öyle 

Kendi lauabına, Carriıon'un kö- li aüzel bir kimono giymiş olaralc o- iü zammı kedın ilave etti: çıkarmayınız, dnha sonra pİ~man o- bot bulunup itimad ecmeie gelme• 
sördii. tü bir hareket yapmı,..caiımı bük • dadan ç.ktı \'e arkasından da ~apryı - Bu anda onunla konuomalc li- lacağnız şeyleri ona söylemeyiniz. Zira ciisııel,.ri g-li•tikçe kuvvetleri 

XV metti, zira. iltindiclen eoara a Arerr k•nadı. Çok kibar bir bon~ giymit- zım geldiğini aonmıyorum. b d' l · d f d '-'I ri 
-- l vah Mükedder bir bakı,la milyC'1lere arttığı ~ i. ış en I'! etra ın .t.lll e 

Mr9. Dean bir defa daba bir •ÜT- ne'le. babua arumda ae;ea tici· ti. Yüzü de yeniden itina ile pudra- verdCı~.nuon lmi.rane bir sese ce bakıyordu: fakat Stephen gittikçe düşündürecek deıccede bir ebenı -
prizle kartılafmak istemiyordu. Gar dedi ..hne,.i Aoranm doee.. iliıi.f laaauttı. b ~-'- L _ ~ _ b 1 

""-- -..L:-!-! :&--: vı....!. • d -- Ke- ..J!....!ne L-zı -·aller aonna- u DUum. ~UfWmHa sa ıraız anı,.or- miyet alır. monun. gelip lcapgını YUrmMl __. -.-,..... UDtlbnaDUfb. ft 71lft .._ • ~'J' Jİ SÖ?Ünce .Of U: l1QIR oa ... clu. ı_ d •• 
__, _ _ı -'-- L--- ..ı_ L:Lı 1ı..r_ "" i• m _ _._ __ r -'~aıı..-dan do._yı m:L Bu bahıe teuar öneeeg:m. sine, cevab olarak: J:mMıe aa ... --...,- u. talıo" -• - ~ Y&rr eguu c:na •- .. ...- .._ __ ,.. 

- Bir dakika brkleJiaiz dedi. bqa milWaa bir tlell WL Erk* ~ •enoek 7erde elU. teeNifim. dedi. UıkMa tar) Nakledea: aDnDİm HoJI 
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28 Şubat SO N POSTA 

Tür l}enin emniyat ·v~s ı:;fİ umu 1 i m ~,·s General Fransada vaziyet Hergün 
h d • k• (Bq tarafı 1 inci sayfada) (Baştarafı 2 nci sayfada) sa ası A t 1 b d 1 J Y 0 r J Amiral Darlan, başvekil rnu.a- Ağustos böceğinin başından ge-

t ~ f 1 arı <Ba.şt:ırafı 1 inrıl sa~aaa) vını, hariciye ve dahiliye nazırı. çen felaketi, en güzel tasvir edea 
111 b Da.ştarafı 1 inei ~ada.) l Fakat Almanların Ege denizine General Huntziger, milli müda- kalem, Fransız muharriri La Foo-

a ılir. O halde Alman ordusu "im faa · 'd· b w F 
d" " - inmek ihtimal1erine karşı Yunan - nazm. taın ır; una ragmen, ransanın, 

tYe kadar neden hııretete geçmedi? ) G J BcrtheJemy, adliye nazın. Cihan Harbinden sonraki hali a .... 
Çünkü iki mer-hul karş•omda bulu - s . le yapıl...!ı K~nga ürün ve ngi1İ2 tedbirleri acaba ne olıabile- B th'JJ" ı· A , -" "" eçım r u. ' "' ' ' cektir? İngilizler Afrikadaki Vilson °0 1 ıer, ma ıye naZ1n. nen ğı.ıstos böceğinin halidir. Eğer 
;~~~:1~a:~:1: !apa~klk!;dn:~. ve Koyuluhisar kazalarının ihtiyaçları dinlendi ordusunu Sclaniğe çıkararak Arna- şarziot. zirAaa

1
t nazırı. 1 b ı·~·lbu mkeshur kıs~adan umumi bir bi. 

., ..,., vudlukta harbeden Yunan ordusu- ransanın manyıı İ e iş ir ıgı se çı armak lazım gelhsc diyebili-
Altnanlar, Türk - Bulgar paktını nun arkasını korumak tedbırini şim- :lo'.~~ma~ azmini beyan eden bir teb- riz ki milletler, çalışma zamanların-

ll"lami derecede kendi lehlerine is - diden alacaklar mıdır~ Bu tedbir ligın V~clıyde neşredildiği söylen- da tembellik ederbrı1e vnahud ya-
tmna.ra çalıştılar ve bu anla.şmayı \ şimdiden alınmadığı ve Almanların mektedır. samavı kolav sanıp gaflıste diişer-
nıeçhullerden birinin ortadlı.n kalk - Bulgaristandan geçmeğe başlıımala- İngiliz muzaffer-İyctleri karşıswda lers hayattan ''e tarihten alacaklan 
ın:ısı şeklinde tefsıre kadar vardılar. n zamanına bırakıldığı tak<lirde, Londra, 25 (A.A.) _ Mütare- colc dersler vardır! 

. Alınanlara eöre bn pakt Türkye _ gecikebilir. kedenberi Ft11Madı.ı. te~rid edilmiş _ fil h . . 17) • 
nm niyetleri hakkında mevcud olan Muharebe Akdeniz ve şimali Af- bir vnziyette kalan in •iliz tebaala- (.,1{,,u ıd.ti.n Uht!9erı 
tereddüdü izale etmiştir. Filhakika rikada şimdilik yalnz uçak ve dt•niz nndan bir kısmı ln"ilterey" gelmış-
Alınan.ya, Türkiyenin bu anlaşmaı faaliyetlerine jnbisRr etmektedir. tir. Bunların, İFıP.al altında bulunmı-ı Sofyada siyas"ı faaliyet 
~UCibincc, hududla.nna tecavüz vl- .Şarki Afrikada lng"l;z ileri har<'katı van Fransa-la <"ld rttikleıi i ıtıba-
ki olmadıkça hnrb ebniyeeeğine w ' Eritre, Habe"'iıstan ve Somalide de- lara göre ~t-neral 'WaveJl'in İ ,li -<Baştarafı ı inci s:ıyf:ı.cla) 
Alınanıan BulgariStanda serbest bt- "\iam etmc.-ktAdi . Büyük Britanya et- Af·ikada l:azandığı muzafferiyetler dafansı için her türlü tedbirlen almış 
rakacağına kant bulunmakt!ldır. rafındaı-.: Alırnan der.iz muharebe isgal altında bulu~mıvan yrrlerdeki tır. 

Fakat Saraçoğlunun matbuat ta ı fr. 1 • · tlerinde ven' hir fuz sezilmek- Fransız halktnı gittikçe mütt fikle- İngıliz sefirinin va7.İyeti 
rafından neşredilen beyanatı büttin f tediı:. Bay Hitler bu harbin Nisan- rin davası lehin 1 çevirmektPdiı. J~- Londra 25 (A.A.) Reuter'in dip.. 
nıe.selcyi Yenk!en ortaya koymakta -f dan itibart"n azami hadlere çıknca- gal altmda buhınmıvan Fran~ada lomat"k muhabiri bildiriyor: 
dır. Çünkti bu beyanatta Türkiyen:n, Siwlı hiikümet konağı ğını ııövledi. dkar~ umıımiye ni~·hir:dir. rf~~n 11~ 1 i~g lterentn Sofya elçisı Rendel'ın, 
;mniyet Baha.<ıında yapılacak eenebt . Almanyanm Britnnya adalarını ele- mumıye Frans:z fılosunun mustevlı elçilık memurlarile beraber bıt haf-
aalıyel.Jl~rin~ yabancı kalamıyaeağı BivM <Husıı:td> ViJ~ umumi leri saat 15 de toplantılarına de\am nizden abluka i~in. geçen Bllyiik Almanlara te-<ılim edilnıe~i teklifini 1 ta Bulgar payitahtını terkedcccil;i ha. 

tasrih edılmektedir. meelis_l yıHık tıoplantılarına valimiz etmeleri ittifakla ka~ar aS.tına alın _ Harbde olduğu gibi, denizaltılarım J,öçbir ?aman kobul etnıiyeecktir ı beri hakkında Londrada hiçbir te _ 
Bu beyan t . Akif Iyidoğanın b14kanlığı altında dıktan sonra meclısın Reisicümbura, 1 Kil'den hareket ettlrrek uzun mesa- Mareşal Peteni kaçım1:ı t şebhüsü 

1 

yıd mevcud değildir. 
Yetle karş 1 a Londrada memnunı 1- bütün azn.nm iftjrakiJ.e ba.şlanmıştır.1 Büyük Millet MecliSi ı-eislığ.ne, Baş_ il felere gönderme~e ve dolayısık lıii - nasıl rneydana cıkımlıh? Dıplomat'k mahfellerde şu cihet 
leri bunu 

1 Ta~mkıştır. Londra mahfe· Topknttyı valimiz kıSaı .fak.at veeiz vekalete ve Parti genel sekretcı·Uğine, yük denizaltılarına nrt1k ıhtiyacı 
• ur yenin muahedelerle t . d 1 .,.1 tel 1 kt Bu .. k k 11 Londra 25 (AA.) Daıl:ı· Maıl ~a- tebarüz ettirilmektedır kı yalnız Bul-

gırişflğ· ta hh"' I k bir nutukla açmıştır. azı.m uygu arının arzı ır'n graf-1 yo ur. gun onun ço ça ·u =ına - zetes·n·n Madrid muhab"rı Laval ta .ista ... b" A1m h ,. "~ 
hıısu.sund k~ ku~:l"Nı sadık ka m:ı Reis vekili ve iki katibin seçimine J:erın çekilmesine ittifakla karar ve. cağı denizaln1nr, Brest'ten hareketle 1 1 1 

' - gar ı.rua ır an arekcı.inc b"'!> 
lı bır ıfada 1 

1
at 1 karannın kıymet- geçilerek reis vekilliğine 31 reyle Ah- rilerek ictiınıı.a son verilmiştir. az bir mesafe katettikten sonra Bü _ rafından hazırlanan bı.r komp odı:m lı bulunn.n böyle bır karann alınıp' 

esı o arak telakltı emelde - .. es· ) k-t.blikl d -..:_ _ __... San . Od . 'h b -k B ·t l d . ll bahsetmektedir. Hazırlanan b"r plan alınmaması lüzumu bizzat Rendcl'ın 
dır Esasen ··r _ med Guze ıva.s , a ı ... ere e .1n.aa- ve ayı .. ası ın~ı ? ı yu rı ~nyaya ~e en enız yo 1rı-
kiyen n . t'ndra mahteH&ri Tti 25 şer reyle Asım Uzun (Gurun), Alı Sivas <Hus~) - Muddetlerı hıtam na varabılecek kucuk denizs.ıtıiıı.ndır. mucibınce 15 İlkkfuıunda ınare~al Pe takdır·ne bırakılmıştır. 
şüph~ e~ye erınde~ hiçbir zamanı D\H'gun (Kangal) seçilml.şlerdir. ihtı. bUlan şehrimiz ·Uca.ret ve .sanayi odasr Bunlar da şüphesiz, biiyükler:ne na _ ta in, Parls" resmen ziyareti "">nasın- Kral Boris, Bulgar siyasi fırkalnrı 
laşınasın" emış ve Türk - ~~lgl a~ atn_ sas encümenleri seçiınil1Ge de şu ze_ nın intihabı haf- zaran hem daha az bir zamanda ve da kaeırılacaktı. Fakat bu komplo mümessillerini kabul etti 

ua, meYcud taahhud erı O- 1 d h d d h b' k""lf ~nç bir Fransız kadını tarar.nnan S f .,5 (AA ) K ı d 
rhııyan fıkrayı tebarüz ettirmelcteu yat ka~nmış ~! ır:. ş . O ta içinde valimiz .elm e a a az ır u etle yapılabi- meydana çıkarılmıc;tır. o ya, - . . - ra. ün 

aJi kalına Dah?Jıye encıunenıne: akır ma, Ak"f · ki ğanm lır er. faşist fırkası ile A.lmanla~ taraftar 
mıştır. Ahmed Yorzan, Rüştü Sarısüzen, ?faz.. . 

1 
• Iy 

0 .Almanların nasıl yeni bir uçak ti_ Muhabir, hadiseyi şöyle anlatmak - olan B. Tzankofun reisi bulunduğu 
. Taymia" ıöre ıni Yara.ş, Ali Durgun, Süruri Akıloy., rıy~tı altında pi hazırladıklarını ve biiyük miktarlar tadır: fırka müstesna olmak lizere biitÜD 

.1'.ınıes gazetesının de .şaret ettiğilSabr[ Çekem. teşekkül eden ko. da zırhlı u~ak insa edip etmediklerı- «Alınım hatlarından geçerek bir) si~a~i fırkalar rei:sl'!rini kabul et-
t•bı, eğer Türkler .Almnnlara Bulgar Bütçe enciimcnine · Kfimil kitabçı, miSyon huzu ~ ıi bilmiyoruz. Kezalik gaz ve yen! hir oda hizmctçiSi ve bir çocukla bera • mışar. 
!°pı·aklarmda taarruz etmeğe karar ~k:i:r üma, Tahir Divrik, Ahmed runda 377 lnl j gaz kull~nıp .. k~Ilanmıy~~akları dahi ber Paristen Vichy'yc gitmekte olan Huzuruna kabul edilmeleri ıçm 
erın Şlerse Türk _ Bulgar anlaşma - Güze, Sami Soysal, Fa.ik Dizdar, Yu- . mechuldur. Butun bu mutalea ve ih- bu genç Frans1z kndını, v chy bükfı- krala vermiş olduklan istidada fo-

sıncta k ,,.. ı ·· d tehibden 52 sının t· 11 ı b b H"tl · ·· k ·· ·ıı · k d' · ·ı B 1 enuılerın! bu hareketten me.lauf Bozat, Kema On er. ırna ere ern er ı er n yenı :-o-z- metine Laval'in sukutunu ınta~ eden a mumessı en, en ısı ı e u ga-
~ed.~ek hiçbir huktım yoktur. Türki- Maarif encümenine: Behçet Ba.,'la. §eb.rlın.izde bu : Ieri Almanların ~üyiik B"ıtanynya Şifreli bir mesaj götürnıl'kte idi Bu ~.tanın harici işleri hıakkında gö-
llenın, Almanlar Yunanistana. urşı ra., Nuri Kanı, Asım Uzunoğlu, Me- lunmamrusına rag hava, kara ve deruı kuvvC'tlerlle kulli mesaj, polis müdürü Langeron ıle 0 ~ n_ıek. arz~ısunda bulunduklarını 
Yapacakları harekat iÇjn Bulgari3ta.. lek Türkistan, Durmuş Otyakar. men 300 mün • bir taarruz yapıp yapm yacaklnrı me. zaman dahiliye nazırı bulunan Pey- bıldırmı~lerdır. 
nı bır üs olarak kullanmak ıstedılderi Na!ıa encümenine; Şakir Uma, Fa- t.ehih reylerini a. selesıni yen=den ortıaya koymakta - rout.on'a hitaben yazılmıştı. Mesajda Sofya, 25 (A.A.) - Royter: 
~kdlrde hareket serbestı.;ıni muha - ik Şiloğlu, Mustafa Akbulut, Mustafa tii.ka ve heyecan- Raıbmi Çelkldi dır.· Laval'in mareşal kaçımrnk mak.sndile Bu. partil.er memleketin dahili siya-
aza etmek istedığı malfımdm. Çaldıran, SalAhattin Çoşkun, Hasan ıa istimal etymek suretile seç.im sona ~ ~ t4!rtftb etmiş olduğu komplo etr:ıfıle ı seh ve b1\hnsııa narla~entonun tek: 

Bulgariar.:ı göre oın:turan. .. . ermi§tir. Oda nı~cllsi. için 14 münte- /*Ô ~-· izah edilmekte idi. Bu komplonun te-' r~.r .~ur~lı:ıası ~eselesı h~k~ınclakı 
Londradakı Bulgar Sıl!asi mahfelle- . Zı.ra.at Te baytar encumenıne: Sa. hibl.sani valimiz Akif Iyidoğanın :-iya_ '1· ~ . ferrüatını Langeron. maresalın Pari- goruş.lerını de

1 
ızah 6~ml!"k ıs~yf rlar. 

ti ise mesel 1 b k b" . d biha Kı1ıço.ğlu, Abdullah Karaca, Os. setinde bir t.oplantı yaparak azanın -- si ziyaretinden evvel Çarşamba ge_ ~-e~!ıste. ev1:'..'e ce ~ . azası u unan 
.. ey aş a ır zavıye en .. .. M h . . . . • . . . .. .. _ buyuk sıyası nartılerın, parlamento 

gornıek istemektedir Bıı mahfellere man Gü!'lgor, a mud Alpan, Hamdı ıttıfalo ile oda azalı~arına Rahmi cesı geç vak.t Parıs polıs mudurlu - kanununun tadilinden sonra ancak 
göre, Saraçoğlunun beya.natmda, an. Dümen, Nuri Gültekin, Bekir Kara -,Çeıt.ekli,. Mchmed Başara. Mchmed lngilterenin Uz.aksark yıı ğiinde öğrenmiştir. Telefonla Vichy - 20 azası kalmıştır. • 
laşmada. :ıncvcud olnuyan yeni hiç -ıkurt,. .. Sarıca, Ihsan Karayaprak, Naci Si. ', 11 ye mal(tmat vermcğe imkan yoktu. ==============:::::::s 
bır şey yoktur. Ve ((emniyet sahası» Sıhh:a~ encn.~e~ine "Halid Göklca.n. va.slı, Bakı Güvenal, Salıh Çerçil ı>e- E a 'ka lar s ya seti Çünkü bütün mesajlar, Almnnlar t.a- nına dönmek için yardımını istemiş 
tnbıri müphem b r tabır olup Türkle- Halil Kose, Hıısnu ?urz, Tevfik: Ya. çilm~ler, bunlar da aralarında itti • rafından kontrol edilmekte idi. Şif- olduğunu hatırlamış ye bunun üze_ 
rin, hududları tecavuze uğramadanjıraş, ~ustafa_ Tıry~_kı. \takla oda reisliğine Rahmi Çeltekliyi (Baş tarafı 1 inci sayfada) reli telgraf ~kilınesi de yasakh. rine zarfı bu kadına vererek Pey -
da hnrbo gu·eb lcceklerme asla de.ıı.- a ~~ işlerıni muf..eakıb 1'46 yılı altı ve ikinci reisliğe de Baki Güvenal, Times'Jn dip]dmı:ı..tik muhabıri di _ La..ngeron, birdenbire b"r mıralayın rout-0n'a göndermiş ve o dn bu su • 
1 ı:_t ct~emektedır. Mezkur ına.hfeller, ~ ed;::ı~~~r~c okunmuş aynen ktı-ı~~rinci ~els vekilifğne Salih Çercil, yor ki: gene; kar1S1nın kendi.sine müracaat e. retle konıplod:ın haberdar olmuş • 
eger Türklerın boyle bıı· nıyetı oloay- • Ka •ı Gii .. 1 ikınci reıS vekilliğine Mehmed Sanca- Cörçil Japonya ve Türkıye büyiik derek Vlchy'de bulunan kocasının ya ı tur. 
dı bunu daha açık bır şekılde ifade 1 ıarı"'angaıı·d' ., ... 1runıı, Koyuluhlsar kaza_ yı, hesabat müfet~llğine Salih· Cer- elclleri ~e Yunani.~n elçisile dun 
ed l . 1 .. ı .,.... Y ına aid "ht' j ili - ------------------------------er erdi kanaat,nı ~maktadır. porları ok dl 1 ıyaç ra_ ç • muamelAt müfettişlitıııe Nac• Si.. vaptığı görüşmelerde son zamanlar. 

. .. . unmuş, leklerin tetk!ki için vaslıyı k • · ı · · · ' · 
Aynı mahfcller ... gore ınettlcde enCU-menlere havale -.ıı·ım,;a•. j ' ongre azalığına da b:ışkfı.tib da gerginlığın artmış olduğu lkı mın_ ~ 

Al . . . . ı . . uuı ••• ..,.,ır. Vefik Gillda~·ı · - · 
manya ıçın artık lııçbır mt'çhul 1 Umumı metli.sin Salı ve c ü . . ~ . seçmı§ler ve bu .,uret- takada: )'an, Uz:ı.şkarkta ve Balknn-

kalmamıştır . .AlmRnyaytı, projeleri- _ ~&_!-~- le ıntiba:b netıceıenın~ır. Iarda Ingilterenin takib ettiğı siya -
ni t'atbik mevkii ne koymaktan mene- M •• f • ı ı• • J • seti sar. ih surette diplomatı ara anlat-
~en yegane ıtey mev imin, bu geniş.- utte ı < ngı terenın m ht m~t_ır. . .. . . ' 
lıkte harekat için pek az müsaid ol- Ü ere ffi Çorc.l. Japon bilyuk elç.ısıne, Sın-
masından ibarettir. Filhakika huzla- •• ·ıı • A k gapu.r'da alınan tedbirle.rn ihtiyat 
rın ve karların eriıne-i, lıu mevsim- ffiUmeSSl erJ ll arada tedbiı·~eri. mahiyetinde o.ıctuğunu te -
de, Bulgaristanın csa<ıen az ve bo- mln etmış ve Ingiıt.erenın harbı k:ı -
zuk olan vollarını rnotörlü orduların (••,..anfı 1 inci sayfada) d ~ .zanınak azmini bir kere daha teyıd 
ve ·· ı ...._.. ıgını, ve milli aht•kın bn-"11'"' ra...: ~ yI ; t·r m. otor Ü nakil vasıtalarının geç- H · · N M"" ·· Ed b '·-- "' -. .,.. ·- e em ş 1 · • 
?n ancıye 1 aurı osyo • en, u ıuu:sını teşkil ett:ıc.ini go··rec"klerdir. ç·· il Til k" b .. ·· k 1 · · Y 
b

. esıne mani olaclk ımkilde hakiki harbe takaddüm <-den senelerde sul- ııs " orç . t ,ye uyu e Ç~L va tı-
ır çanıu d h l ı_ k FALİH RIFKI A1'ı\Y nanistan elçi:ıile yaptığı 0rrörüşmC'l0r-I r eryası a İne soııtma • hu lrurtarmağ•ı VI'! haıbi önlemeğe - -

tadır. r de. Eden'in Ortaşark seyahntinden ve 
çalışan beynelmilel şahsiyetlerden ' Akdenıı.deki İngiliz stratejın'n inki -

Yo,ıoslavya 

l 
B~zı kİmsel"r ne derlerse desin

er k" · 
•. 

1 ıııcı meçhul Yugoslavyanm 
vazı tid" S I ye ır. on zamanlarda Yugos-
avyadan Londrnya pek az haber 
gelmiştir. Fakat Bdg adda bir ı:ıine
rnada cereyan •den bir hadise, hiç 
01mazsa bir kısım YugoQlıw halkı
nın hissiyatını göstermrk ba?.ımın
tan şayanı ~i.kkaLtir. İçinde İng]liz 

ral ve kr lıı-e inin d~ •>Örün H; ~ i 
rİr. havadis filmı f'ÖS!eriJirkM halk 
ngılteN> lehinr:te o kadar harar,.tli 
!e:ıah"rat yapmı tır ki polis üc dda 
ıh tar ettikt,.n sonra nilnyPt . ineIT'a 
salonunu tahliye etrneğ.. mecbur 
lcalmı~tır. 

Y unanİ!Aan 
Bu hadiselerin ortasında Yuna

nistan so w ukkLmlılı ~ ını muhafaza et
ınektedir. Yunani.,tan da Saraeoğ
lunun beyan tında yeni bir ~ey ol
ınadığı fikrindedir. Fakat bu müta
lea 1'ulgarların istinad ettikleri mu
hakemenin tam zıdd1 bir ınuhake
trıeye istinad etmektedir. Yunanlı
lar Türklerin dosıudur ve Türkler 
~endilerini hiitiin tasavvur ve hare
l· .. tlerinden haberdar etmi~lerdir. 
Binaenaleyh Yuna llıl.ır için de2iı=ı
rniş bir şey yoktur. 

Üçüıu:ü bir m~ul 
. Üçüncü bir mechııl dı:- İn~iltere·· 

~nl bu rnıntabdaki vaziyete müda
na · · jnm ne dereC"}r kadar ınuhte-
~İı olduğu noktosıdır. Bugün Wa

e . ~rdu unun en asağı yarısı Bin
~zıbn 2 npttndan sonra serbest k ıl

ış ulunm ıl,-:t ıdır. Bu nokta -Al-
lllanların "h ı d . I . ı ma e t-mıyı'(""k crı ve 
nazarı d"kk 
da b

. 1 .ıte nlacnkla ı noktal.n
n ı 'd· 1 dusu n'n ır. ııt" burada, Alman or-

.. · nu henüz harekf"tc gecmrmt'
~n;: .~f>ebleri,ıi İzah mabadilt· ;J,. 
retti ru eBn miit!ıl,,.alar bunlardan ibn-

r. unun! • be B nın İşg }j • a bcra r ulgarista-
lbev~n Yakın olduğu kanaati 

biri idi. İngilterl'! devlı·linir Milletler B'ır c'oktoru.1 g ·n', ·ı.ı'L . i\ 

1 

şafındnn bahsetmiŞtir. Ccirçil, Türki. 
Cemiyetinde mümessili v~'a hari-

n t ı .ı ye büyük elçi.sine, Türkiyenin taah -
ciye naz.m o lantk anla"-ma ve uz- O .arm .. an büdlerine s:ıdık kalacağına Jtimndı -
laşrna politikasını muzaffer kıl•nak ı f=;;;===~::============~ 1 nı obildinn~. YunanıHtan elçıSile go _ 
~in elinden ge-l~ni ~·aptı; kuvvet he- K d U • e~en fe • rüşmesınde de Yunan mill&tinin mi.i-gemonyasm'l karşı enternasyonal \l' 

Dü. cadelesi karşısında h"<:scttiğ biiy ik 
bir hak teminatını kabul ı>ttİrıneğe nkil yazımızda bazı gıdalar-
uğraştı. Herhald~ Mösyö Edenin is- dan, bazı ılaçlardan, bazı scroın_ ,, hayranlığı anlatmıştır. 
mi, harb '3onrası tarihinin barısc•lık lardan sonra gorüıen k"urde.şen 
safı'lda yer alnmtır. vak'alarını tarif etmiştık. Bunlaı·- Ron1a .ı.ya Ja 2 
M:lllımdıır ki 'riirkiye le İngilt.ere dan başka tamnınen ıu;abi vazo- I b" 

ittifak halinded rler. Bu ittifak, b:ç ınort!S olan kurdesenler ,nevcud p e Sİİ yapıJll'OY 
kimseye karşı bır tecavüz nıaksadilel olduğu grbi r.sa.~ kurde·en cıenllen Bükre§ 25 (AA.l - ]), N. B.: 
yapılmamış, ve lı.çbir menfaat he - ve sebebi halfı ınalüın olmıyun General Antonesko, Rumen mille 
sa·bı iistüne miisienid de'7ild1r. Bu it- cildı kurdeşen tez huratı vardır. tini 2 Martta bir plebısitc qavet et_ 
tifakm gayesi, em.en rıell'n bütün va- ı Gfüiilüyor ki bu hastalık ı•ok mişt.r. Bu pleb sitle Rumen milleti 
sıtalarl!ı harb önlemek, e~er b'ı nıuht.elıf sebeblerden ilerı "etmek~ 1 general Aııtonesko reJ mini t.asv b e~ 

tedir. "' müınldin olmaz.sa <>iden gelen bii - dip etmediğini bıldırecek r 21 ya mı 
tün va.<:ıtalarla harbi müşterek em_ Kurdeşeı1lerın tedavı.5i ıÇ n ev- doldurmuş olan her Rumen rey ve _ 
niyet bölgelerimi?. içine sirayet ettir- vela sebeb ni tetkık ,. t"hkik et_ rpcel:t r Yalmd ler. rey vermı~ecek-
memekti. Hiç şüphe yok kı bugün, nıek lazımdır. İlaçlardan miınbııls ıerdir Reyler aleni verilecek ve kat'i 
Yalunşark ve henüz harbden masun ise bu ılaçları artık kullanmnk mahıyetı han: o!ncaktır. Pleb.sıttc 
bulunan Balkanlar a.ıemi Şimdiki hu- caiz değıldir. Kezalık i>a2ı ye - aevetıı veyahud ıı:hayırn olarak 
zur ve sükfınlarını İngiltere ile Türki- m.eklerden ileri gelmiş olduju verilebilecektir. 
ye arasındaki ittifakın bu mi'ışterek tahakkuk ederse hır daha o 'arz- ----·------
emniyet bölgesine mah.qus t~dafiıi ve daki yemeklerı asla yemenıelıd r. c ~ 
iyi niyetl. k::ırakt.erine borçludurlar. Nihayet asabıyülnıenşe ola:ı kur- T A Y A T R O lA R ) 

deşenlere gelince onun da reda- · 
Bütün cihan için nazik olan buh - Visi tamamen asabi ve rııhi tednvı ~-p·ıı 

ran günlerinde, iki müttefik :.ıra.:ıın_ olacaktır. Ilık duş ve banyolnr ve j hı 
da sık sık fiklr tea t~5iııin fa~dalan ·· k 1 ~ 

muse kinat en esaslı tedavi va.sı. -ı·rı1 • 
inkar edil-emediğı kadar bu fikir tea. ta.sıdır. Yalnız ~edavi mesele.sinde 
tilerinin müşterek emniyet :Jôlge:niz 

1 
herh:ıng. şekilde ve menşede 0 _ 

Şehir Tiyatrosu 
Tepeba.şında dram 

kısmın del 

Ak.şanı saat 20,30 da 

MEŞAJ,ELER sulhünıin 1
stifndesine olacağında da ıursa olsun yapılması icab eden 

şüphe P.dilemez. bir tedavi vardır ki o da ha.<:t::ıyn 
Me.o;;'ud bir tesadüf, bu defa, An - hafif bir müshil verrnelidtr. Son-

karanın mes'ul sahsiyetlerile bıl"inci ra bırkaç gün perhiz yapmalıdır. 
sınıf İngıliz salô.hiyet sahiblerini bir B:.r de birkaç giin dahllen ve 
araya geiirmekted'r. yahud iğne şekl nde k:ıl'>-yom ..,.e_ 

Yeni Avrupa harbinin en hnct de\'- rılmelidir. Fazla ka.şıntıyı def iÇin 
relerinden birine daha yakla ıyoruz. de cild uzerıne kurşun sirkesı pan_ 
Bu sırada bır ıttifaka ımzil koymuş sumanları, pudralar tatb · rdll r 
olanların vaziyeti, yeni bir tctk"ke i. z. ö. 
tabi tutmalanııdan daha tab i ne o.

1 

•ı---------------r: Ceub istiyen okuyucıılıı.rım., 

labilir? posta p:ılu yolam:ıla.nn~ rica ,tı, 
Muhterem mi.:ıafirlerimize Ankı..ıra. derim. Aksi htkdirde istekleri 

rnı~a hoş bir i~amet dileriz. Onla~ı· nıukabelesiı kalablUr. 
burada, Türk mısafirperverlık \'e .!a- • 
mim.iye.tinin yalnız bir batıra olma... ı ""-,._._ __ =-_______ ..,/ 

İstik.Jaı caddesinde !<O:':l1Cli kısmında 
Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

Ak an saat 2C 30 da 
KİRAl.lK ODALAR 

Raşid Rıza 'l'iyatro!>ıı 
3 Mart Pazartesi 
Beşikta t.a Gürel 

ı;inemasında 

KARl\IAKARIŞIK 
Komedi 3 perde 

7 Mart Cuma 
Üsküdar Hfıle sineına.sında 

AŞIK LİZIM 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT ANKA Si 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira! ve ticari her nevi banka mua.melelerl 

ZiJ:Ut Banka.sınaa Jmmbnralı ve ilıbarsız tasarruf hesablarmda 
enaz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa. çekilecek kur'a. ile aşa&ı _ 
dak.i plana gore ıkramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 

" 

" 
" 

1~000 

500 
250 
100 
50 
40 

Lirahk 

• .. 
" .. 
" 

·~60 ff 20 ., 

4 ,000 
2i000 
4,000 

4,000 
5,000 
4,aoa 
3 ;200 

Lira 

" 
" 
" 
" Dik.kat: Hl'sablarındalti paralar bir sene lçinde 50 .lirada~ aşatı 

dilijmiyenlere ıkramıye çıktığı ı.ak.dirde. % ~o _fazla.sile verılecektır. 
Kur'alar oı>eııedc 4 dela, ı Ji:ylw, ı Bırıncıkanun, 1 Mart ve ı Haıı • ) 

ran tarihlerındc çekilecektir . \ 



il Sayfa 

Başvekalet Matbuat Umum 
Müdürlüğünden: 

Matbuat Umum Müdürlü~ü için İran, Sırp-Hırvat., Elen dillerıle ik! 
taraflı tercümeye ve konuşmıya çok iyi vakıf imtihanla üç mütercim spi
ker alınacaktır. 

SON POSTA 

SPOR 
Muhtelit takım 

Beşik taşla 
karşılaşıyor 

Milli kümeye ayrılan 
takımlar arasında da 

hususi maçlar 
yapılacak 

Futbol fikstürünü tamamlıyacak 
olan İstanbul ~mpiyoni!e muhtelit 
takım arasındaki maç Pazar günü 
Şeref aahasınqa yapılacaktır. 

Muhtelit takım futbol ajanlığı ta
rafından seçilecektir. 

B talamlan maçı 

200 lira ücretli olan bu vazifeye t.Alib bulunanların bir Jstida ile aşa. 
tıda yazılı vesaiki 'l Mart 1941 Cuma gününe kadar Ankarada Matbuat 
umum Müdürlüğüne göndermeleri ve müracaat edenler arasında mat -
lüb evsafı haiz görülenlere imtihanlarının icrası için ayrıca tebliğat yap~ 
ıaca.ğı ilin olunur. 

ı. Nülw tezkere.s.ı sureti 
:. Hal tercümesi, 
3. Tahsil vesaiki veya sW'etleri, 
4. Askerlik vaziyeti, 

G. Saray - Fener bahçe B takımlatı 
da Pazar günü Beşiktaıla muhtelit 
takım arasındaki maçtan evvel kar
şılaııacaklardır. 

Sttudi 
" daha iştahlı ! 

5. Memurin kanununun 5 inci maddesinde yazılı sair vesatk; 
6. İk.ı aded vesika !otoğrafı. (1358) 

Dört klüp maçl<ın 
Milli kümeye aynlan dört klüp 

arasında üç hafta devam etmek ü
zere hususi maçlar yapılacaktır. 

Kansızlık iştahsızlığı ve sonunda her tür 1 U 
hastalıkları doğurur 1 

Galatasaray klübünde yapılan 
toplantıda verilen kararn göre maç
lar şu şekilde yapılacaktır: 

OEŞYEN'ın kan kuvvet şurubu; kant kuvvet· 
lendirdlkce iştah artar, vücut beslenir, sıhhat 
rengi yerine gelir, ve her hastalığa karşı mu· 
kavemet artar ..••• 

Maliye Vekaletinden: 
9 Mart Pazar: Beşiktaş - İstan

bulspor. Galatasaray - Fenerbahçe. 
16 Mart Pazarı Galata,aray -

Beşiktaş. Fcnerbahçe - Jstanbulspor. 
23 Mart Pazar: Bcı:11<taıı - Fencr

bahçe. Galatasaray - İstanbulıpor. 

iştahsız çocuklara O E Ş Y E N ' ın 
kan kuvvet şurubu 

Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilan 

Dantelsiz bir kuruşlukların yerine antelli bir kuruşluklar darb ve pi -
yasaya kafi miktarda çık&.rılmış olduğundau dantelsiz bir kuruşlukların 
31/Mart/941 tarihinden sonra tedavillden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Dantelsiz bir kuruşluklar 1/Nisan/941 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve bu tarihten itıbaren ancak bir sene müddcUe yalnı:ı mal -
sandıklarile Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerince ve Cümlıuriyet 

Merkez Bankası şube.si bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası şubelerince 
kabul edilebilecektir. 

Elınde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları malsnndıklarile 

Cumhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerinde tebdil ettirmeleri i-
lan olunur. c9<l35• «12523• 

Kocaeli Vilayetinden: 
İzmit - Gölcük yolunun 19 X 000-22 X 423 üncü kllometreleri arasın. 

daki şose inşaatı Mtı.rtın onuncu Pazartesi günü .saat on birde ihale edil. 
mek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
d604h llra 10 kuruş muvakkat teminat d203• liradır. Bu işe nid şartna. 
me. mukavele projesi ve diğer fennt evrak vLl.ayet Nana Müdürlüğunde 
görülebilir. İsteklilerin ihale tarihinden üç gün evvel müracaatla vıl yet. 
Naf a Müdürlüğünden nlncakları ves·kayı bir fen memuru istihdam ede
ceklerine da;.r istidayı yeni yıla nid Tıcaret Odası vesikasını ve muvtk

knt teminat mektubu veya banka makbu.zu ne 24.90 sayılı kanunun 
32 inci mnddes!ndekl tarifat dairesınde zarfiıyarak ihale saatinden bir 
saat ev.-el vilAyet makamına vennelerı lazımdır. Postada vakı olııcak se-
cikme naznn dikkate alınmaz. (11S4) 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Muhammen bedeli 55500 <Ellibeş bin bcşyüz) lira olan 15 t-0n kalay 

814/1941 Salı güııü .salıt 15.30 da kapalı zar! usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu iŞe girmek lstıyenlerin 4025 <Dörtbin yirmi beş) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesıkaları ve teki rıerini ayni gün 
saat 14.30 n kadar Komisyon Re'5lığlne vermeleri lüzımdır. 
Şartnameler l278) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelcrJnde satıl-

maktadır. (1326) 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğü~den: 
Kuleli Askeri Lisesine glrmeğe istekli olub da t.nşralarda şubelere, 

istanbulda da doğruca mektebe müracaat ctmış olanlardan sınıtlnrn. 
da dönekliğı olamıyan bütun girme şartlarım haıZ bulunan ve aynı za
manda giriş evrakını tekemmul ettirmı.ş olan istekl lerın imtihanları 
yapılmak üzere 7/Mart/941 Cuma cüofj saat 9 da Kuleli Lisesinde bulun. 
maları ve bu tarihte mektebde bulunınzynnl:ırm haklcı.rını kaybedecet-
lerı üfın olunur. (1443) 

Kocaeli Vilayetinden : 
Vilftyetın İstanbul, Derince, Adapaz:ırı, Kandıra yolları mebc!ıı ve illı

s:ık kısımlarına yapılacak katranlı şose iş Martın onuncu Pazartesi gll. 
nü saat on birde ihalesi yapılmak uzere kapalı zarf usullle eksllt.nu:ye 
konulmuştur. Keşif bedeli •14429. lıra 10 kuru~ muvakkat. teminat 
«10829 lira 2Q kuruştur. Bu işe aid ııartr.ame, mukavele projesi ve diğer 

fenni evrak vilfıyet Nafıa MüdUrHığunde görülcbllır isteklilerin ihnle ta 
rih nden üç gun e\•vel vlldyet Nafıa MudiırlUğüne müracaatla alacaklar~ 
ve.~ıkayı bir fen memuru ıstihdnm eyliyeceklerine dair istida ne b.rlikte 
yeni yıla atd Tlc:ıret Odası vesikasını ve muvakkat teminat mektubu 
veya banka makbuzunu 2490 sayılı kanunun 32 lncJ maddesindekı tari
fat veçhile zarnıyarak ihale saatinden bir saat evvel vfüiyet makamına 
vermeleri l~zımdır. Postada vaki olac:ık gecikmeler kabul edilmez. (1185> 
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Ankara borsası 
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29 Martta milli küm~ maçlıuı 
başlar ve aynı tarihte Be iktaş, F o
nerbahçc maçı tesadüf edecek ol•n
ııa 2 3 Marttaki oyunlar yapılmıya
caktır. 

Bu maçlann clevam ettiği müd
det zarfında dört kli.ibün B takım
ları arasında da bir turnuva yapı
lacaktır. 

Ga!atasaraym tertib et:iği 
t oks maç!arı 

Galatasaray klübü bok• şubesi 
tarafından tertib edilen maçlar Cu
martesi günü Galatasaray klübü sa
lonunda yapılacaktır. Deniz lisesi 
boks takımı, Galatasaray takımilc 
karşılaşacaktır. 

Mekte~lararası futbol 

Asileri '-i işleri: 
Malul ve yetimlerin 

yoklamaları 
Uı;Scüda.r Askerlik Şubesi Başkanlı. 

tından: 
ı - Şubemizde kayıdlı bulunan mıı 

maçları lül sübaylarla şehid yetimlerinin 941 
yılı yoklamnlarınn 1/ 3/941 t.arıhinde 

fstanbul mcktebler fotbol ve vo- başlanacak ve 1514/941 gayesine ka
leybol lig h~yeti baskanlığından. ı dar de·vam edE'cektir. 

26/11/ 1941 Çarsamba günü $e- 2 _ Malfil sübaylarm, rapor. rc.<ı
ref stadında yapılacak moçlar: Ti- mi sened. nüfus hfivJyet ve tütün i!c
caret L. - Şişli Terakki L., saat 14. ram ye cüzdantarlle ve şehid yetim. 
Taksim L. - ı,ık Lisesi, saat 15.15. 1 

!erinin tse nüfus, hüviyet ve tütün 
Yüce Ülkü - San'at ok~ılu, anat ikramiye cfizdnnlarile birlikte şubeye 
16.30. müracaat etmeleri. 

26/11/ l 9A 1 Çarşamba günü E- 3 _ Yoklama yalnız Pazartesi, 
minönü Halkevi salonunda yapıla- Perşembe gUnlerl öğleden sonra va • 
cnk maçlar: ,Cnml~ca L. - Erenk~y pıiaca~ı.1an başka gün ve zam:ın
L., saat 14. Kız Ögr~tmen • Kandıl- ıarda müracaat edilmemesi. 
li L, saat 14. 30. Cümhuriyct L. -
İst. Kız Lisesi, saat 15. 

Güreş hakemleri imtihan 
olacak 

• İstttrJbul Güreş Ajaaılığmın aç'fığı 

Hakem Kursu mesaiSini bitirmiştir. 

~· Doktor 1. Zati Oget 9' 

1 ~cledlye karşısındaki muayene. , 
hanesinde öğle:ien sonra hasta· 

,_ !arını kabul eder. 1 

Hakemler bu Cumartesi saat; üçde İstanbul A.c;Jiye 12 nci Hukuk l\lah-
Mıntaka Merkezinde imtihan edile- kemesinden: 
cekler, muvaffak olanlara llsans veri Müddei: Şevki 

leceltt r. Müddeialeyh: Zehra: Fat h Altay 
Sualleri GUreş Federasyonu. Mın- Sadettınefendl Sokak No. 5 de 

taka AJanıı~·na göndermiştir. Müddei Şevki tarafından müddeia 
Beden Terbiyesi istanbul Bö gesi leyh Zehra aleyhıne açılan ta!Akın 

Güreş Ajanlığından: Güreş Hakem teseı1ı davasına aid arzuhal .sureti 
kursuna devam edenlerin imtihanla- müddeialeyhe tcb!lğ edilmek ıfrzere 
n 1/3/1941 tarihine müsadlf Cumar. yazılı adresine gönderilmişse de mu. 
t.esi günü saat 15 de Taksimde Sırtı- maileyhin mezkfir lkametgfthını terk 
serviler caddesinde kA.in 57 numarn!ı ile semti meçhule gittiğinin bcyanile 
Bölge bina.<ıında yapılacağından kur-1 tade kılınması üzerine Hukuk usuiü 
s:ı d"vam edenlerin mezkftr gün ve muhakemeleri kanununun 141 142, 
saatte hazır bulunmaları tebliğ olu-1143 ve 183 üncü maddelerine t'evf -
nur. kan iade kılınan dava arzuhal! ile 

\Tefık Gürkanlar, Yusur Aslan. Re- tahkikat gUnünU gösterir davetiye va 
şad Tunçkol, Haim B çer, Refik Bil. rakasınıın mahkeme div:ı.nhnncslM 

kiilmez Ahmed Gürkan, Kflmıl Ynl- asılmasına ve 941/97 numarada ka
man, Ahmed Yenerer, Mustafa, Kd - yıdlı işbu davaya müddeialeyhin (15) 

zım Uzunoğlu, Adnan Yurdaer, Hü - gün çinde cevab vermesine karar ve-
seyln Erkmen, Yaşar Erkan .rl!m:!ş ve bermucıbl karar arzuhal 

. . "k lf fi · ile davetiye varalcası mahkeme di-B cden terbıy3SI mu e e arı vanhancsine asılmış olmakla muma. 

Kanunen müesseselerinde beden 
f <>rbiycsi mlik.llefiycti ça.1' nda bulll.. 
nnnların faaliyet yapa'!>ilmcleri ıçin 

25/2/1941 açılış - kapanış ftn.tları 26/2/1911 ÇARŞAMBA .gcnçlk klübfı kumaya mecbur olnn 

ileyh Zehra yukarıda yazılı müddet 
zarfında davaya ce.,.:ıb vererek tah. 
kik:nt için tayin kılınan 31/3/941 Pa 
zartesl günü se.o.t Hl/3()) da mahke
mem~de hazlr bulun~:ısı veya ka
nun! J:ı:r vekil gimdermes. Hl:mmu 
tebliğ yeı .. ne geçmek üzere l!fl:ı olu-

ÇEKLER 

AÇılJI ve ka~a 11~ 
Londra l SU!rll:ı 5 24 
New-York 100 Dolıı.:- 129.120 
Cenevre 100 İsviÇ. Fr. !.z9.98 
/.tına 100 Drahmi 0.0975 
So!ya. 100 Leva 1.6225 
Madrıd 100 Peçe..a 12.9375 
Bclgrad 100 Dina: 3.175 
Yok.ohama 100 Yen 31 1375 
Stokholm 100 İsveç Fr. Sl.005 

Esham ve Tahvilat 
Ergani 20.-
1902 hazine tahvai 60.-
... .... 

1 

1 

8.00 Saat ayarı, 8.03 Ajans hnberle- şirket ve hususi müe:-.seselerde ciddi 
ri, 8.18 Hafif parçalar CPl.), 8 45-9.00 bir f:ı:ı!iyet b:ıı;!:ar.lış~ır. 

Ev kadını. ı Bugfıne k:ıdnr faaliyete g:?çen mü. 
12.30 Saat ayarı, 12.33 Köy tilrkU - e.sscselerin mevcudu 25 dır. Bu mil

ler~ 12.50 Ajnns h:ıberlerl, 13.05 Ha._ essescle:-de do•mz bin genç h::.ftc.d:ı 
tıt şarkılar, 13 20 - 14.00 Radyo sa - dört saat ç:ılıştm!maktndır. 15 _ 30 
lon orkestrası. yaş arasında 1000 kadar d:ı kadın 

18.00 Saat ayan, 18.03 Konçerto mükellef mevcuddur. 
(Pi.), ıs 3i> Konuşma, 18.14 Çocuk .s::ı. Küçtik ve mevcudu az ol:ın mücs
atı, 19 15 Çocuklar için müzik, 19.JO .seseler bi::leştir imek surctüc gcııçl.k 
S:ınt ayarı ve Ajans haberleri, 10.45 klüplcri tesis edecekerdir. 
Radyo fnsıı heyeti, 20.15 Radyo saze Birer Vekülcte bağlı olarak faal.yet 
tes, 20.45 Solo beste, semai ve şar- te bulunan müesseseler de şunlardır: 
kılar, 21.10 Konuşma, 21.25 Radyo kü ı İnhiSarlar kutu fabrikası, İnhi.sarlar 
me sazı, 21.45 Rlyaseticümhur ban _ sigara fabrikası, BJ.ı·ut GücU, Demir. 
dosu, 22.30 Saat llyan. AJan.s haber- 8PoJ' t ·ıct:ne Umum !.!Udürlll:;ü ve 
lerl, 22.45 Cazband {Pi). J De·.lct Den zyollarıdır. 

nur. 941/97 

,(fJ • ANAPİYOJEN ., 

1 
Or. IHSAN SAMI 1 

l•treptokok, fetafilokok, pııömoko~:. 
koli. pivo•ıyaoilı:lerin yııptı,Rı t•L11n. 
yara, akınlı Ye ~ild h .. 11tıJı],J,.rına 

'-• lcıırşı (Olı teafrli fno •tıılır. J .......................................... ~··········· 
~on Posta l\l:ıtbaası: 

ı-;eşri)at Miidiı.ru: Selim Ragıp Enı.:., 

SAuisu:ıd: s. Ragıp EMEÇ 
A. Ektem 'Ol;)AKUCUJ. 

Q1f 
ıı .: :.-:::: il 

Eskişehir Tayyare Fabrikası G~nel 
Direktörlüğünden 

Tornacı ve eI .. ~ktrikct·aranıyot 
ı - Fabrikaya birinci sınıf tc'r"'ncı ve elekL, kçl alınacaktır. 
2 - Tornacılann iyi resim baıneleri ve ameli imtihanda aranılan ehli

yet ve liyakati Jsbat etmeleri şarttır. 
3 - Elektrikçilerden San'at okulu mezunu olanlar ve sınat müessese

lerde çalışmış bulunanlar tercih edileooktir. 
4 - İmtihan Eskişehir tayyare fabrikasında yapılacak ve muvaffak 

olanlara 4 liraya kadar yevmiye \"erilecektir. 
6 - Taliblerin nüfus hüviyet cUuıanı, askerlik terhis vesikası, ma -

halli Emniyet Müdürlüğünden tasdiıdl hüsnü hal kağıdı ve bonservislert-
le fabrika zat işleri .servisine bizzat müracaatları. (14-02) 

- ---

=======f 941 iKRAMiYELER) f -r.-İş Bankası 
! 1941 Kliçük 
1 Tasarruf Hesapları 

[

j İKRAMİYE 
PLAN 1 , 

ı adet 2000 liralık - 2000.- lir• 
3 • 1000 • - 3000.- ' 
2 • 750 • - 1500.- • 
4 • 500 • - 2000.- • 
8 • 250 • - 2000.- ' 

35 • 100 • - 3500.- • 
80 • 60 • - 4000.- • 

300 t 20 • - fOOO.- ' 
Keşideler: 4 Şubat, Z Mayıs, 1 A· 
lustoa, ı İkiodteırto tarihleriod• 

JaPl U'. 


